
                    NÁPADNÍK AKTIVIT  

                                          Kolem nás je velký svět- poletíme tam a zpět 

Ahoj děti ☺ Školkový let se nám zkomplikoval, ale věříme, že si cestu kolem světa užijete i 

s rodiči. Posíláme Vám úkoly a doufáme, že se vám budou líbit. Bude na Vás čekat i jeden 

cestovní úkol, ale to se dozvíte během plnění těchto úkolů. Těšíme se na Vás ☺  

→ Každý den můžete letět do jiné země ☺ 

 

BÁSNIČKA NA ODLET 

Haló, děti, pojďte sem! 

Objevíme spolu zem. 

Navštívíme v malé chvíli 

všechny zemské světadíly. 

Bez letadel, bez vlaků… 

čeká na nás svět zázraků, 

dobrodružství, cesty v čase… 

zkrátka země v celé kráse. 

Vezměte i táty, mámy, 

ať na cestě nejsme sami. 

Vyrážíme – 3, 2, …hned, 

poznávat ten náš modrý svět 

 

→LETÍME DO EVROPY 

Španělsko 

→Pro naladění na španělskou náladu:  

https://www.zkouknito.cz/video_184384_coco-cz-dabing-animovany-film-2017 

 

 

https://www.zkouknito.cz/video_184384_coco-cz-dabing-animovany-film-2017


→ Ukázka jazyka: 

Ahoj- Hola 

Dobrý den- Buen día 

Děkuji- Gracias 

Dobrou chuť- Disfrute de su comida 

1-2-3-4-5- uno- dos- tres- cuatro-cinco 

 

→ Vyrobíme si společně vějíř: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ Výtvarné činnosti 

→ Nakreslete si mapu a zakreslete si symboliku pro Španělsko 

 

→ Na procházce: 

-Najdi si klacek a do hlíny či bahna nakresli velké olivy, které jsou symbolem pro Španělsko 

-Rozhlédni se kolem sebe a z přírodnin zkus postavit arénu pro býka 

→ Hra 

- Oblékni se do červené barvy a zahraj si na toreadora, potom si vyměň role s maminkou/ 

tatínkem a staň se býkem- podlez stůl, projdi se po gauči, z kostek udělej slalom pro býka 

- Španělské tanečnice- zatančete si společně na tanečnice 

-  

Německo: 

→ Taneček včelky Máji v NJ- zatanči si společně s včelkou Májou 

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

 

 

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


→ Ukázka jazyka: 

Ahoj- Hallo 

Dobrý den- Guten Tag 

Děkuji- Danke  

Dobrou chuť- Guten Appetit 

1-2-3-4-5- eins- zwei- drei- vier- fünf  

→ Venku 

- S tatínek si venku zahraj fotbal, udělejte si společně fotbalový trénink- běh mezi překážkami, 

podlézání, přeskakování, běh s míčem, hod míčem 

→ Hra 

- Postav z kostek Brandenburskou bránu 

 

→ Výtvarná činnost 

Nakresli mapu Německa a domaluj do ni symboly Německa 

 



Švýcarsko 

→Cvičení  

- Udělejte si dráhu/ slalom na lyžování- zkuste si doma alpské lyžování- nasaď lyže a projeď 

dráhu (postačí i lyže z kartonu) 

→ Ukázka jazyka: 

Ahoj- Salü 

Dobrý den- Grüezi 

Děkuji- Danke 

Dobrou chuť- En guete 

1-2-3-4-5- eins-zwei-drei-vier- fünf 

→Výtvarná činnost 

- Maminka/ tatínek ti pomohou nakreslit lyže- vystřihni a ozdob si je podle své fantazie 

 

 

 

 

 

 



→ Mapa 

Nakresli mapu Švýcarska a dokresli symboly 

 

→Pracovní činnost 

- Udělej si s maminkou sladkou tečku na styl fondue- rozehřejte čokoládu a namáčejte do ni 

nakrájené ovoce- banán, borůvky, maliny, jablko atd. dle chuti 

→ Venku 

- Na procházce se rozhlédni do dálky, zda uvidíš na horách ještě sníh, představ si, jaké je to být 

v Alpách a můžeš nám namalovat obrázek 

- Do bahna či hlíny nakresli pomocí klacku velké hodinky. (Můžeš i prstem do písku) 

Anglie 

 

 

 

 

→Pohádka: 

Pohádka v AJ- Dopisy od Felixe- Londýn 

https://www.youtube.com/watch?v=CCjEaSk2QFM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCjEaSk2QFM


→ Ukázka jazyka 

Ahoj- Hi 

Dobrý den- Good Morning 

Děkuji – Thank you 

Dobrou chuť- Bon Appetite 

1-2-3-4-5- one- two- three- four- five  

→ Výtvarná činnost 

- Namaluj si mapu a dokresli symboly Anglie 

 

- Vytvoř si svůj anglický deštník 

Pomůcky: Papírový tácek, nůžky, pastelky, lepidlo 

 

→Hra 

- Převleč se za anglického vojáka 

- Zahrajte si na anglickou rodinu- uvařte si čas s mlékem a maminka bude na jeden den královnou 

→ Na procházce 

- Do písku, bahna či hlíny nakresli pomocí klacku londýnské kolo 



- Vytvoř pomocí kamenů Stonehenge 

 

 

 

 

 

Skotsko 

 

→Pohádka 

https://www.youtube.com/watch?v=y9oxaSZwioo  

 

→Hra: 

- Skotský tanec- pusťte si skotské písničky a společně si zatančete 

- Skotské hry- převlékněte se jako Skoti a pusťte se do disciplín skotských her 

1- hod klackem - u této disciplíny je důraz kladen především na techniku a správnosti 

dopadu klády 

2- vrh kamenem - keltský předchůdce vrhu koulí 

3- hod kladivem- dětským - olympijský předchůdce, u kterého se však stále užívá kladivo 

s násadou 

4- přetahování lanem - klasická disciplína, v které se přesně ukáže síla jednotlivých klanů 

resp. Týmů 

5- hod koštětem do dálky 

→ Venku 

Zahraj si golfový turnaj- využij klacek/ hokejku nebo koště, balonek/ míček a venku si vytvoř 

důlky, kam budeš pomocí hole střílet míčky 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9oxaSZwioo


→Výtvarná činnost 

- Nakresli si mapu a do ni symboliku Skotka 

 

- Nakresli lochneskou příšeru 

 

Natrénuj taneček cestování 

https://www.youtube.com/watch?v=pPAIDyjnVG4  

 

-HRA-  

Ke konci týdne budou po Jenišovicích umístěny namalované kamínky na téma Španělsko, 

Německo, Švýcarsko, Anglie a Skotsko, budeme moc rádi, když nám také namalujete kamínky 

s touto tématikou, případně výrobek dle vaší fantazie. Nalezené kamínky přinesete na ukázku 

do školky, až bude znovu otevřena. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pPAIDyjnVG4
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