
 

 

 

JE S VÁMI 
NÁPADY NA ČINNOSTI DOMA od 10. 5. do 21. 5. 2021 

Milé děti, sluníčko už příjemně hřeje a příroda 

na nás volá „pojďte ven, tam si spolu 

zahrajem“, proto jsme pro vás připravili několik 

nápadů, jak se zabavit při pobytu venku. 

Tentokrát budou naše nápady na téma HURÁ DO PŘÍRODY. 

 
Už jsme se dočkali, už nejsme sami, všichni se vrátili, zas tu jsou s námi. 
Skřivani, pěnkavy, zpěváci malí, rozkvetlá zahrádka ven všechny vábí. 

Příroda kolem nás láká ven, sluníčko prohřeje radostný den. 
 

DEJME SE DO TOHO!!! 
 



Výtvarničení a tvoření 

PAMPELIŠKOVÉ CHOBOTNIČKY 

Co budeš potřebovat? 

 Misku s vodou 

 Pampelišky 

Jak na to? 

1. Stonek pampelišky natrhni a pohybem dolů odděluj různě široké pásky. 

2. Pampelišku ponoř do vody a uvidíš, jak se části stonků zkroutí a vytvoří kudrlinky. 

3. Pokud stonky natrháš až ke květu, zakroutí se jako chapadla a vzniknou chobotničky. 

 

Přírodní kobereček 

Při procházce venku můžeme sbírat různé drobné přírodniny a z nich si potom vyrobíme 

kobereček. 

Co budeš potřebovat? 

 Tvrdý karton (třeba z krabice) 

 Pevný provázek 

 Přírodniny 

Jak na to? 

1. Obdélník kartonu po okrajích nastříhej. 

2. Provázkem vytvoř osnovu. 

3. Nasbírané přírodniny vplétej do připravené osnovy. 



 

Hmyzí hotel 

Na zahradě můžeš malovat na kameny, vysévat 

různá semínka nebo si vyrobit hmyzí hotel. 

K vděčným obyvatelům hmyzích domečků 

patří slunéčka sedmitečná, zlatoočka a škvoři, 

kteří požírají mšice a další zahradní škůdce. 

Zabydlet se pak může i včelka samotářka, která 

sice nevyrábí med, ale dokáže opylovat celou 

řadu rostlin a květin. Pamatuj, že hmyz je 

na zahradě neocenitelným pomocníkem. 

Výroba hmyzího hotelu není těžká, ale pomoc dospělého budeš určitě potřebovat. 

Co budeš potřebovat? 

 Dřevěnou bedýnku 

 Překližku a jedno delší prkno 

 Pro dospělého - svěrák, pilu, kladivo, hřebíky, sekeru 

 Výplň hmyzího hotelu (nařezané slabé větve, naštípané třísky, kůra, suchá tráva a šišky) 

  



Jak na to? 

1. Z dřevěné bedýnky a prkýnek vyrob s pomocí dospělého hmyzí 
domeček. 

2. Nasbírej šišky, klacíky, kůru, suchou trávu… 

3. Vše, co jsi nasbíral-nasbírala, dej ve vrstvách do jednotlivých pater 
domečku. 

4. Hmyzí hotel pevně usaď např. mezi větve stromu.  

5. A teď už se můžeš těšit na první návštěvníky hotelu. 

 

Pro inspiraci se můžeš podívat na další obrázky hmyzích hotelů 

 

Hmyzí hotel máš připravený a tak se můžeš pustit do sázení 

…A VYPĚSTUJ SI TŘEBA ŘEDKVIČKY 

 



Pěstování ředkviček je jednoduché a ze semínka rychle 
vyrostou. Výhodou je také to, že je můžeš vypěstovat 
nejen na zahrádce, ale také na balkoně. 

A dáme se do toho 

Co budeš potřebovat? 

 Semínka, nejlépe odrůdu celoroční 

 Připravený, prokypřený záhon  

 Pro pěstování na balkoně substrát pro pěstování 

zeleniny a nádobu - květináč, truhlík, vhodné jsou 

samozavlažovací truhlíky… 

Jak na to? 

1. Semena vysévej do hloubky 1-2 cm, ale ne příliš hustě. 

2. Na semena opatrně přihrň hlínu a přimáčkni. 

3. Zalij, nejlépe kropítkem nebo rozprašovací lahví, tak, aby se semínka nevyplavila. 

4. Zaseté ředkvičky potřebují sluníčko a vodu, takže máš-li je třeba v truhlíku, dej je na slunné 
místo, a vždy pravidelně zavlažuj. 

5. Pokud je vyseješ příliš hustě, musíš vzrostlé rostlinky vyjednotit, aby ostatní měly dostatek 
místa a plody byly pěkně kulaté a velké.  

6. A teď už jen čekej, až vyrostou, a pak si z nich připravíme třeba tuto zdravou dobrotu 

Pomazánka z ředkviček 

Co budeš potřebovat? 

 Svazek ředkviček 

 Půl svazku jarní cibulky 

 125 g tvarohu 

 Sůl, pepř 

 Celozrnné pečivo 

Jak na to? 

1. Svazek ředkviček od kořínků a natě, umyj a nastrouhej na hrubé straně struhadla. Dobře 
je vymačkej a zbytečnou vodu vylij. 

2. Umytou jarní cibulku nakrájej nebo nasekej najemno a přidej k nastrouhaným ředkvičkám. 
Přidej tvaroh, pepř a sůl a vše dobře promíchej. 

3. Pomazánku namaž na celozrnné pečivo a to pak ještě můžeš dozdobit několika plátky 
ředkvičky a zelenými proužky cibulky. 

Dobrou chuť 

 



Tvořeníčko z ředkviček 

Myšák s ředkvičkovýma ušima – bude stačit krekr, tavený sýr a ředkvičky. 

 

Na ředkvičkovou pomazánku si také můžeš vytvořit zeleninového hada, který je vytvořen 
z plátků okurek a ředkviček. 

 

A na konec myšky z vajíček s oušky z vašich ředkviček. 

 



 

ZDRAVÝ POHYB V PŘÍRODĚ 

Hrajeme si v přírodě 

Věže z kamínků 

Věž z kamínků je ideální hra pro děti v přírodě. Na realizaci kamenných staveb je totiž potřeba 
hodně materiálu. Z každé procházky si třeba na zahradu přineste několik kamínků, nejlépe 
oblázků, a až se pěkně nashromáždí, zkus společně s ostatními členy rodiny nebo dalšími dětmi 
postavit věž a soutěžit, kdo postaví větší, aniž by mu spadla. Odvážní mohou zkusit vytvořit 
i samonosný oblouk. 

Skákání gumy 

Skákání gumy je velice oblíbená 
pohybová hra. Tím hlavním, co budeš 
potřebovat, je dostatečně dlouhá 
a pružná guma, a maminka určitě ví, kde ji 
sehnat. Nejlepší je ta pevnější prádlová, 
a ideální délka je 5 metrů. Skákání gumy 
hrají nejčastěji 3 děti, i více. Když hrají 
2 děti, tak na jedné straně můžeš gumu 
provléknout třeba okolo stromu. Guma 
se skáče v několika sestavách, vždy 
od základní po složitější. 

 

Když venku prší, tak si zahrajte třeba 

Člověče trochu jinak 

1. Hra je určena pro čtyři hráče. Hraje se na plánu jako Člověče, nezlob se! Zatímco normálně 
má jeden hráč zelené, druhý červené, třetí modré a čtvrtý žluté figurky, tady u této hry je 
to jinak, a hlavně, je to mnohem napínavější. 

2. Každý má na základně jednu žlutou, jednu zelenou, jednu červenou a jednu modrou 
figurku. 

3. Když nasadíte modrou, můžete pak hrát kteroukoliv modrou, která je na hracím plánu. 
A samozřejmě si vybíráte tu, která se blíží k vašemu domečku. 

4. Když někdo modrou vyhodí, může ji vrátit komukoli, kdo má zrovna modrou ve hře. 

5. Když si nachystáte figurku před svůj domeček, může vám s ní ten, kdo má stejnou barvu 
ve hře, přejet do dalšího kola. 

6. Vyhrává ten, kdo má v domečku všechny 4 barvy. 

Co se změnilo? 

1. Nejprve si určete si vedoucího hry. Všichni si dobře prohlédnou místnost a pak jdou 
za dveře.  

2. Vedoucí hry zatím v místnosti něco změní - změní čas na hodinách, otočí hrnek, vymění 
židli za křeslo a podobně. 



3. Na pokyn vedoucího hry se všichni vrátí do místnosti se zavřenýma očima a na povel 
začnou hledat změnu. 

4. V dalším kole je vedoucím hry a mění věci ten, kdo si všimne jako první, co se v místnosti 
změnilo. 

Jako vždy, na závěr omalovánka 

 

KRÁSNÉ JARNÍ RADOVÁNKY V PŘÍRODĚ 

VÁM PŘEJE VÁŠ MOSTÍK. 


