
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 23.3.-27.3. 

Vyrábění: Mávající zvířátko 

 Protože přišlo jaro a s ním se probouzí příroda – květiny i zvířata, vyrobíme si mávající 

zvířátko, s kterým to jaro společně přivítáme! 

 Budeme potřebovat: 

o papírový kelímek (pokud nemáme papírový, postačí i plastový, na který 

přilepíme papír); 

o 3 brčka; 

o papír, nůžky, izolepu, děrovačku, pastelky.  

 Zvířátko si můžeme vybrat, jaké chceme.   

 Video s návodem zde: https://cz.pinterest.com/pin/603904631270541112/  

Hádanky 

 Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá zakrátko, lískový oříšek. (veverka) 

 Vznešeně si vykračuje, vějířem se ovívá, nad jiné se povyšuje a je pyšný protiva. (páv) 

 Po obloze pluje, na louce si skáče, trká, vyhazuje, má vlněný fráček. (beránek) 

 Na krovkách má 7 teček, říká se jí sluníčko. Poletí-li do nebíčka, přinese nám štěstíčko. 

(beruška) 

 Růžová je, leze z hlíny, kos má na ni laskominy. (žížala) 

 V noci houká, ve dne spí. Je prý moudrá, všechno ví. (sova) 

 Žížalčin kamarád postavil si z hlíny hrad, ale zahradník ho nemá rád. (krtek) 

Soutěže se zvířaty 

 Varianta č. 1: Vymýšlíme co nejvíce slov z dané kategorie. Vítězí ten, kdo má slov 

nejvíce.  

o Příklady: domácí zvířata, zvířata v ZOO, ptáci, hmyz, zvířata se 4 nohama, 

zvířata s ocasem, zvířata s křídly, zvířata s hnědou srstí, skákající zvířata,… (dle 

naší fantazie) 

 Varianta č. 2: Na kartičky napíšeme jednotlivá zvířata, která tvoří rodinu. Kartičky 

promícháme a rozložíme na stůl. Vyhrává ten, kdo složí nejvíce správných rodin.  

o Příklady: kráva – býk – tele, koza – kozel – kůzle, slepice – kohout – kuře, klisna 

– kůň – hříbě, fena – pes – štěně, svině – prase – sele, kachna – kačer – kachně, 

husa – houser – house, kočka – kocour – kotě, …. 

https://cz.pinterest.com/pin/603904631270541112/


Sázení aneb hra na zahradníky 

 Zkusíme si doma zahrát na zahradníky a něco si sami vypěstovat. Budeme potřebovat 

květináč/kelímek, trochu hlíny a semínko podle našeho výběru (nějakou kytičku, 

bylinku nebo zeleninu). Když máme semínko pečlivě zasazené v hlíně, dáme květináč 

na místo, kde je teplo a kam svítí sluníčko. Pravidelně zaléváme a těšíme se, co nám 

vyroste! 

Dechová cvičení 

 S barvami: Budeme potřepovat kelímky, jar, vodu, tempery (či jiné barvy), brčko a 

papír. Do každého kelímku dáme trochu vody, jaru a tempery a důkladně rozmícháme. 

Vezmeme si brčko a foukáme do kelímku, aby se nám utvořily bubliny. Ty musí 

přesahovat okraj kelímku. V tuto chvíli si vezmeme papír a položíme ho na bubliny. Po 

sundání na něm zůstanou barevné obtisky bublin. Procvičíme si dech a navíc nám 

vznikne barevný obraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 S bublifukem: Vezmeme si bublifuk a zkoušíme korigovat dech tak, abychom zkusili 

vyfouknout hodně malých bublinek i jednu velkou bublinu.  

 V obou případech kontrolujeme správné provedení = nádech nosem, výdech ústy!!!! 

Hra „Myslím si“ 

 Jeden hráč si vymyslí věc, kterou budou ostatní hádat. Když má vymyšleno, vyzve 

spoluhráče k pokládání otázek (např. Myslím si, myslím… Hádejte teď!). Spoluhráči 

kladou pouze otázky, na které lze odpovědět ano/ne (Je to zvíře? Má to 4 nohy? Je to 

žena?). Hráči se v pokládání otázek střídají. Hra končí ve chvíli, kdy někdo věc uhádne. 

Kimovka 

 Budeme potřebovat šátek a několik (drobných) předmětů. Předměty vyskládáme na stůl. 

Dítě se na ně po určitou dobu dívá, následně je zakryjeme šátkem a dítě se pokusí co 

nejvíce z nich vyjmenovat. Čas i počet předmětů přizpůsobujeme dovednostem dítěte.  



Hra Zrcadlo 

 Na začátku hry se zvolí „předváděč“. Ostatní si stoupnou naproti němu. Předváděč 

pohybuje končetinami, hlavou, trupem, hýbe se, mění mimiku – cokoli ho napadne. 

Zbylí hráči po něm vše identicky opakují, jako by se dívali do zrcadla. Čím odvážnější 

a vtipnější kreace předváděč zvolí, tím je to větší sranda.   


