
Milí rodiče. 

Venku začíná být pěkně a proto jsem se rozhodli, že Vám tentokrát zábavné aktivity přesuneme do 

přírody. 

Je to totiž příroda, která nám otevírá spoustu příležitosti k přirozenému rozvoji dítěte. 

Je ale na nás, na dospělých, zda svým vlastním ohleduplným chováním pomůžeme našim dětem,   

aby si vytvořily kladný vzorec chování a také pozitivní postoj k sobě samému a svému okolí. 

Pojďte si s dětmi venku povídat a prostě být spolu. 

 

 

Ahoj děti. 

Moc Vás všechny zdravíme a moc na Vás myslíme. 

To je fajn, že už je hezky, co? 

 

A vylezl dokonce už i náš Eda. 

Vylezl a hledá. 

Co Eda hledá? 



Tohle! 

Víte, co má náš Eda nejraději? 

Listy pampelišky. 

„Může je Eda na zahrádce listy pampelišky najít? A co květ pampelišky? 

  Rozhlédněte se, jaké kytičky se Vám už v trávě ukázaly?“ 

     

 

Příroda má plnou paletu barev, kterou používá. 

 

Udělejte si z papíru taky takovou paletu, jako má pan malíř a zkuste najít, co všechno příroda  

namalovala. Kdo bude mít paletu pestřejší? Ty, nebo mamka? Nebo brácha?...... 😊 

(Použijte oboustrannou lepící pásku) 

 

 

Jaké barvičky jste objevili? 

https://www.youtube.com/watch?v=cInJoWhW22Q 

https://www.youtube.com/watch?v=cInJoWhW22Q


Malí zahradníci pozor! 

Kdo z vás rád pomáhá na zahradě, máme tady pár úkolů právě pro Vás. 

 

1. Máte na zahrádce bylinkový záhonek? Běžte ho společně prozkoumat, určitě tam už pár bylinek 

kouká na svět. Utrhněte si kousek a přivoňte ………. 

(Nádech nosem, výdech pusou……….) 

2. Rozpoznáte, co do záhonku nepatří? Zkuste vylít plevel. 

3. Zabořte pořádně ruce do hlíny. Prstíky zkoumejte, co všechno půda obsahuje. Povídejte si u 

toho…jaký je to pocit…….. 

 

Nespěchejte -  užijte si to….. 

Mimo jiné - nejlepší prostředek, jak získat imunitu😊 

 

Správný zahradník přece musí být od hlíny, že? 

https://www.youtube.com/watch?v=ixNROZCbjLc 

 

                        

                                    

                     

https://www.youtube.com/watch?v=ixNROZCbjLc


„ A to v té přírodě můžeme dělat úplně všechno, jako ve školce? 

Co třeba kreslit? Jde to?“ 

No, jak bychom mohli v přírodě kreslit, děti? Kdo Zvídálkovi poradí? Napadá Vás něco? 

Zkuste společně vymyslet, jak bychom mohli v přírodě kreslit? Čím? A do čeho? 

(Budeme se těšit na Vaše fotky, co jste vymysleli😊) 

 

Pojďme se trošku zasmát! 

AKTIVITA, Z KTERÉ BUDOU MÍT DĚTI OBROVSKOU RADOST A POKUD JI PODNIKNETE SPOLEČNĚ, 

NIKDY NA TO NEZAPOMENOU. 

( Propojování obou mozkových hemisfér – velice prospěšné V KAŽDÉM VĚKU ) 

 

Takžeeeee, pojdmeeeeee……váleeeeeeet…….SUDY! 

(Kopečků je v Jakubčovicích víc než dost😊) 

 

Počkat! Takhle asi ne….Co myslíte, děti? 

 

Pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se dětí, určitě Vám poradí. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyu2B7VnpTc 

VÝZVA PRO MAMKY A TAŤKY!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=-7aSCO0HjLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dyu2B7VnpTc
https://www.youtube.com/watch?v=-7aSCO0HjLQ


 

Copak to tu máme? Přes co se díváme? 

 

Jasně! Je to lupa! 

Ale s lupou nechodíme na lup. 

 

S lupou se chodíme do přírody. 

 



 

Pozorování: 
„Co žije pod kameny?“ 

Svět pod kameny je pestrý a bohatý. Pokud z něj chceme kousek spatřit, musíme být velmi 
pozorní. Když dospělý odvalí kámen, objeví se pod ním hemžení, ale zakrátko jsou všichni 

pryč. Pro pozorování si vybíráme větší kameny, které jsou ve stínu. 
 

Pozorovat můžete také tohle. 

 

Pavučina. 

Dalo by se říct, obyčejnost. A přece takový zázrak. 

https://www.youtube.com/watch?v=J5H8UYmAF6M 

 

Kostkoviště v přírodě. 

Postavte si z kamínků most, věž… co Vás napadne! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5H8UYmAF6M


Piškvorky rádi hrají i piloti v letadle. 

 

 

Zahrajte si je taky 😊 

 

 

 

 

 



„Děti, děti, poslouchejte, co se mi stalo! 

Hrál jsem si na zahrádce v pískovišti, měl jsem tam lopatku a sítko a spoustu věcí a najednou… 

Chyběla lopatka, za chvíli hrábě, až jsem tam neměl vůbec nic. 

Víte, kdo mi ty věci schoval? 

Byl to zahradní trpaslíček, který mi všechy věci nenápadně zahrabával do písku.“ 

„MOHL BYCH SI S TEBOU HRÁT?“, zeptal se mě. 

„A tak jsem všechny ty věci zase společně hledali. Byla to velká legace, trpaslík si totiž vůbec 

nepamatoval, kde všechny ty věci schoval.“ 

 

To je on. Jak se Vám líbí? Máte na zahradě taky nějákého trpaslíka? 

 

HRA NA TRPASLÍKA SCHOVÁLKA 

Schovejte do písku různé předměty a nechte děti, aby je hledaly. Pak si to vyměňte😊 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OuVRL9JqaI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OuVRL9JqaI


                                                                      Pozorování mraků 
 

                         
 

Lehněte si s dětmi do trávy, na deku a pozorujte mraky. Všímejte si jejich tvaru, barvy, rychlosti 
pohybu. Využijte fantazii a hledejte v mracích postavy, zvířata…. 

 
Někdy tvoří kupy, načechrané malé obláčky letící po obloze jako stádo oveček (říkáme jim beránky). 
Při změně počasí pozorujeme jemné řasy připomínající koňské ohony. Dalším typem mraků, které 

provázejí deštivé počasí, jsou souvislé šedé „deky“ 
 
 

No, já nechci nic říkat, ale venku už sluníčko nesvítí. Prší. 

Že bude pršet jste si přece mohli vyčíst z mraků, ne? 

Nám zvířátkům to nevadí, my nejsme promokaví, ale jak to tak sleduju z výšky, mám pocit, že Vy lidé 

máte z deště velký strach…. Vy se rozpustíte? Nebo proč vždycky utíkáte hned se schovat? 

 

Proč se vlastně před deštěm schováváme? 

 



KALUŽE 

Až naprší, než uschne. 

Některé děti se do nich vrhají hned, některé po chvilce obcházení a některým dětem stačí se na cákání 

dívat. My dospělí v nich často vidíme překážku, kterou je třeba obejít. Dítě vidí příležitost. Mnoho 

příležitosti, jak hravě řádit a jak zažít něco nového, neopakovatelného. Hra nás často zavede mimo 

běžné zvyklosti. Dovolte někdy dětem ( možná i sobě ) jen tak řádit v kalužích. Venku, zdarma, stačí 

počkat na déšť a vyrazit. 

Jak je hluboká? 

Máme dost vysoké gumáky? Jak hlubokou kaluž potkáme? Hurá do zkoušení. 

 

Probíhání 

Hurá na to. Pokud některé děti váhají, můžeme jim jít příkladem a sami občas, když se to hodí, kaluží 

projít. Příklad jako nabídka stačí, tlačení není potřeba. 

 

Cákavé skoky 

Jak to asi cákne, když do kaluže skočíš? Cíl je jednoduchý, docáknout co nejdál či co nejvýš. 

 



 

 

Můžete si u toho říkat třeba tuhle básničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=RAwV85f9j7o 

 

 

 

 

Jak moc to cákne v týmu? 

Tady je potřeba propojení celého týmu. Skočit v jeden okamžik. Pak je cákanec úplně největší. 

 

                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=RAwV85f9j7o


Přeskoky 

Jak velkou kaluž se ti podaří přeskočit? 

 

Vzkaz v kaluži 

Nechejte v kaluži tajný vzkaz. Namalujte do kaluže obrázky – kruhy, čtverce, spirály, srdce… Kdo umí, 

může se třeba i podepsat. (Tady je nápověda, kam se dá všude v přírodě kreslit😊) 

 

 

Zdobení kaluží 

Můžete si kaluž ozdobit lístky, květy, záleží, co vám příroda poskytne. Můžete si u toho vymyslet 

příběh. Tady loďky vypluly na jezero a převážely semínka a květy. 

 

 



Házejte kamínky do vody. 

Pozorujte, jak velké je cáknutí u velkého kamene, u malého kamínku…Jaký tvar se na vodě     

objeví? 

 

 

Jasně, udělá se kruh! 

https://www.youtube.com/watch?v=mh6Lk_Ds4RI 

Kaluže si vychutnáváme vždy kousek od domova, ne na dlouhém výletě. Je dobré připravit se na to, že 

ať děti oblékneme jakkoli, prostě se zmáčí. Ale pokud se hýbou, nevadí jim to. Pokud dětem dopřejete 

občas si kaluže opravdu vychutnat, klidně je obejdou tam, kde je o to požádáte…… 

 

Že budete po takovém dovádění špinaví? 

To přece nevadí, mamka Vás všechny vypere😊 

 

 

           

 

https://www.youtube.com/watch?v=mh6Lk_Ds4RI


Až budete vypraní, schulte se k sobě a vychutnejte si pohádku😊 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1BZqdaFqfE 

 

Co si společně zatančit? 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=Otsg4bpl1Ig&list=PLUu1w7mawI-ylMcfbNz0aG29AOlYnijbD 

Krásné jarní dny přeje p. uč. Pavla, Dáša a teta Gabka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1BZqdaFqfE
https://www.youtube.com/watch?v=Otsg4bpl1Ig&list=PLUu1w7mawI-ylMcfbNz0aG29AOlYnijbD


 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                       

  

 

 

 

 
 


