
NÁPADNÍK AKTIVIT 

KOLEM NÁS JE VELKÝ SVĚT - POLETÍME TAM A ZPĚT 

Ahoj děti!  

Doufáme, že cestování po Evropě se Vám líbilo a s chutí se s námi vypravíte na další 

dobrodružný let. Ke konci nápadníku se dozvíte další úkol, který na Vás bude čekat ☺  

 

 

→ SEVERNÍ AMERIKA  

 

 

 

 

Výtvarné činnosti: 

- Nakreslete si také mapu Sv. Ameriky a zakreslete symboly pro Sv. Ameriku ☺ 

 

Hra: 

Letadla v mlze:  

Zahrajte si na letadla, která právě prolétají mlhou, maminka/ tatínek/ sourozenec či kamarád 

se promění v navigátora a bude navigovat k sobě letadlo. Dítě bude mít zavázané oči a bude 

se řídit pokynů navigátora.  



Indiánské jméno:  

Vymyslete si navzájem indiánská jména, zkuste jméno také napsat, jako indiáni ☺ 

 

 

 

 

 

Venku: 

- Hra na indiány: Indiánský běh, hod klackem - oštěpem 

- Kreslení jako Navajové - udělejte si z papíru kornoutek, do něho nasypte písek, 

písek poté sypeme v obrazcích na bílou plochu- papír, prostěradlo 

- Zkuste si zahrát baseball - poslouží jistě klacek a míček ☺ 

Tvoření:  

- Vytvořte si indiánskou čelenku, pro hru na indiány - budete potřebovat papír, 

lepidlo a pastelky- Na kus papíru nakreslete čelenku, kterou ozdobíte podle své 

fantazie, poté vystřihněte a slepte, dle velikosti hlavy. Vytvořte si také péra, která 

ozdobíte také dle fantazie, vystřihněte a přilepte k čelence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollywoodská pohádka: 

- Pokud máte možnost, podívejte se také na krásnou pohádku, která vznikla 

v Hollywoodu - Shrek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ JIŽNÍ AMERIKA 

 

 

 

 

Tvoření mapy 

- Namalujte si mapu i jižní Ameriky a dokreslete symboly 

 

Hra 

- Ochutnávka kakaa, čokolády, banánu - bez zrakové kontroly.  

- (Poznávání potravin dle chuti) 

Venku 

- Malování klackem do hlíny- vytvořte si vlny na řece Amazonce 



Pohádka 

- Poslechněte si argentinskou pohádku 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvo-zdSfdRc 

Výtvarné činnosti 

- Malování hlínou - hlínu rozpuste v trošce vody, rozmíchejte na kaši, kterou 

potom malujte pomocí štětce na plátno, velký papír - malování na téma 

argentinské pohádky 

Vaření 

- Maminka si může uvařit s malým pomocníkem brazilskou kávu a pro děti vytvořte 

společně ovocnou šťávu  

- K obědu si společně uvařte rýži s fazolemi, což je tradiční brazilský pokrm.  

Recept na ovocnou šťávu: 

Ovoce zasypeme kyselinou citronovou a zalijeme studenou vodou. Necháme 24 hodin uležet. 

Ovoce poté scedíme ze šťávy. Šťávu zvážíme a nachystáme si stejné množství cukru. Šťávu 

dáme vařit, přisypeme cukr a žhavé nalijeme do lahví. 

V případě jahod lze postup zopakovat ještě jednou, ale už přidáme jen jeden pytlík kyseliny. 

Potom je postup už stejný. 

 

Domácí ovocnou šťávu podáváme podle chuti. 

 

 

 

 

→ CESTA DO AFRIKY 

 

 

 

 

 

 

Naučte se krásnou písničku, kterou si snad brzy společně zazpíváme ve školce ☺ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Gvo-zdSfdRc
https://www.youtube.com/watch?v=h_MITLT_owE


- Zkuste písničku pohybově znázornit 

 

Hudební činnosti: 

- Výroba chřestidla - Naplňte malé PET lahve pomocí rýže, korálků, přírodnin. Do 

jedné PET lahve, jednu surovinu, to znamená, že si vyrobíte více chřestidel.  

-  

- Hra s chřestidly - zahrajte pomocí chřestidla melodii, kterou dítě zopakuje. 

Chřestidlo můžete zapojit i jako doprovod k písničce pět minut v Africe 

Pohádka: 

https://www.youtube.com/watch?v=h8m3qnVyPg4 

https://www.youtube.com/watch?v=6ILL0AR_Wis 

 

Výtvarné činnosti 

Nakresli Tvoje oblíbené Africké zvíře. 

Které to bude?  

Obrázek nám můžeš zaslat na email 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=h8m3qnVyPg4
https://www.youtube.com/watch?v=6ILL0AR_Wis


Řeč: 

Popiš v celých větách, jaké jsou rozdíly mezi námi a Afričany, rozdíl mezi tvým domem a 

africkým domem, rozdíly mezi naší a africkou přírodou a zvířaty

 

 

Cvičení: 

Cvičíme jako africká zvířata   

LEV - lezeme po čtyřech, poté se lev protahuje - natáhneme ruce i nohy, již 

neklečíme. Ostatní zvířata se lekla - lehneme si na záda a děláme kolébku, had se 

kouká, jaká je kolem něho situace- leží na zemi, zvedneme trup a hlavu. Slon chce 

lva vystrašit - sedneme si na zadek a dupeme pokrčenými nohami, uděláme sloní 

uši- sed, ruce v týl, lokty dopředu a zpět. Nakonec zvířata usnou - položíme se na 

záda, zavřeme oči a relaxujeme.  

- Pokračování pomocí zvukové hry - dítě relaxuje na zádech, maminka/ tatínek říká: 

,,Noc se blíží, džunglí se plíží….uděláme zvuk jako lev - dítě musí poznat, o jaké 



zvíře se jedná. Pokračujeme dalšími zvířaty. Pokud dítě neuhodne, popisujeme, jak 

zvíře vypadá 

Mapa: 

Namalujte si i mapu Afriky a její symboly 

 

 

→ MEZI ARABY 

 

Hra: 

→ Zkuste si i doma zahrát na život v Arábii, převlékněte se do tmavého, zahalte si hlavu a 

udělejte si módní přehlídku arabských kostýmů 

→ Pomocí deky si vytvořte stan, ve kterém bude žít arabská princezna – maminka/sestřička 

→ Na jeden den zkuste stolovat jako v Arábii- na zemi, bez stolů, židlí a také bez příborů, 

pouze rukou 

 

Venku: 

→ Pomocí klacků vytvořte překážkovou dráhu a zahrajte si na karavanu velbloudů. 



→ Do písku pomocí klacku namaluj duny na poušti 

 

 

 

 

Tvoření: 

→ Z modelíny vymodeluj velbloudy  

→Výroba arabského koně – pomůcky - klacek, čtvrtka, pastelky, nůžky, bavlna, lepidlo 

Vystřihni přiloženou šablonu hlavy koně, vymaluj dle vlastní fantazie, společně udělejte 

dírky, do kterých přivážete bavlnu jako hřívu a připevněte na klacek. Můžete si zahrát na 

dostihy arabských koní 

 

 

 

 



→ Namalujte si mapu také Arábie a dokreslete symboly 

 

 

 

→ Porovnejte v celých větách rozdíly mezi obyvatelstvem v Arábii a v České republice 

 

 

→ CESTUJEME DO ASIE 

 

Pohádka: 

https://www.youtube.com/watch?v=6JA00OdlLRE 

https://www.youtube.com/watch?v=6JA00OdlLRE


Hra: 

→ Namalujte si oči jako v Japonsku, zdravte se s rodiči jako v Asii, nezapomeňte na úklony 

☺ 

→ Do misky nasypte luštěniny a pomocí pinzety je přendávejte do druhé misky 

→ Origami - zkuste doma vytvořit origami, dle Vašeho výběru. 

 Návody → 

https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33L

bWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-

cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgII

ADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACA

Aa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgX

p1b-wBQ&bih=600&biw=1366 

 

Venku: 

Z písku, nebo přírodnin postavte velkou čínskou zeď 

 

 

Tvoření: 

→ Japonský vějíř. Pomůcky: dřívka, papír, lepidlo, pastelky 

Návod: Papír A4 pomalujte dle fantazie, složte jej jako harmoniku a přilepte dřívka po 

stranách 

https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366
https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366
https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366
https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366
https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366
https://www.google.com/search?q=origami+n%C3%A1vod&tbm=isch&ved=2ahUKEwj33LbWnJnvAhWKtqQKHenqD1YQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1AAWABg7RpoAHAAeACAAa4SiAGSRJIBAzktNJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=gC1CYPecHYrtkgXp1b-wBQ&bih=600&biw=1366


Nechte dole malé místo, které slepíte k sobě

 

Nakonec slepte dřívka k sobě 

 

→ Můžete zkusit i tento typ vějíře

 

 

 



→ Nesmí chybět ani mapa Asie ☺ a její symboly 

 

 

→ Porovnejte obyvatelstvo v České republice a Asii 

 

 

 

 

AKTIVITA- Po celý týden 8. 3. 2021- 12. 3. 2021 bude pro Vás připravena cesta za pokladem. 

Cesta bude plná úkolů a na jejím konci na Vás bude čekat poklad. Začátek je u základní školy, 

směrem k fotbalovému hřišti. Hodně štěstí při hledání pokladu. ☺  

 

 

 

 



 



 

 

Barvy u omalovánky dle čísel zvolí rodiče ☺ 



 

 



 


