
Milí kamarádi,

Velikonoce jsou pryč a my věříme, 
že jste si užili sluníčka a společně prožité chvíle. 

Když jsme se viděli společně naposledy, venku kvetli jen sněženky a
my jsme ještě nosili zimní bundy a čepice. 

Dnes všechno krásně kvete, voní a láká nás to ven.

Přikládáme pro to pár jarních nápadů, 
jak se zabavit doma i na zahradě.

 A rodičům možná připomene, jak trávili dětství oni, 
než nastala doba počítačová :-)

Všechny Vás zdraví vychovatelky ze školní družiny.



Motýlci na louce

čtvrtka
těstoviny ve tvaru motýlků
lepidlo – Herkules
temperové barvy
štětce, nádoba na vodu, zástěra

Postup:

Těstovinové motýlky dle fantazie pomalujeme. Nalepíme na čtvrtku a necháme 
zaschnout. Pak už domalujeme louku, kterou si pro své motýlky představujeme. 
Nezapomeneme motýlků dokreslit tykadla a zadečky!



Papoušek

čtvrtku
barevné papíry
lepidlo
nůžky, tužka

Postup:

Vytvoříme si tvar těla papouška. Přibližně jako je na obrázku o velikosti 15 cm. Tvar 
si může každý upravit dle svého. Vystřihneme a polepíme z obou stran barevným 
papírem. Přilepíme žlutý zobáček a oko (lze použít koupené nebo jej jen namalovat). 
Na barevné papíry obkreslíme několikrát naší ruku. Vystřihneme a lepíme místo 
peříček.



Panáček

rolička od toaletního papíru
zbytky: papírů, lepenek, bavlnek, drátků, bambulek … (kdo co najde)
lepidlo
nůžky, pravítko
tužky, fixy, pastelky

Postup:

Z materiálu, který najdeme můžeme tvořit různé postavička. Dokonce mohou mít i 
vyměnitelné oblečení (v podobě válečků, které lze na tělo panáčka navlékat). Fantazii
se prostě meze vůbec nekladou a proč si potom nezahrát třeba loutkové divadlo???



Venku je jaro, krásné počasí, proč si nezahrát například … :-)

Skákání přes gumu – 
pokud vás není doma dost, postačí i gumu navlíknout mezi dvě židle 
( pozor – vyberte nějaké stabilní).

Skákání panáka -
postačí jen křída, kamínek a rovnováha na jedné noze.



Cvrnkání kuliček - 
pokud doma nenajdete hliněné a skleněné kuličky, zkoušeli jsme i jakékoliv menší 
kuličky od jiných her, které máme doma (pozor na poztrácení)

Skákání přes švihadlo -
lze si udělat sestavu (například: 10x skočíme snožmo, 9x na pravé noze, 8x na levé 
noze, 7x podtočíme nohy složeným švihadlem na půl, 6x to samé na druhou stranu, 
5x skočíme vajíčko – to znamená s překříženýma rukama …) 
vymýšlet si můžeme nejrůznější sestavy



Hra s míčem - 
i s míčem si můžeme užít mnoho legrace o samotě
Stejně jako se švihadlem si můžeme vymyslet nejrůznější sestavy, které se pak 
snažíme provést bez chyby.

A pokud jsme doma dva, proč toho nevyužít? Je tu tolik her, které si zahrát společně a
pěkně se při tom protáhnout. 
Co například tyto, poznáte je???



Užívejte si krásných dní ve zdraví a pokud by nám chtěl někdo napsat
nebo poslat obrázek svého výrobku, uděláte nám velkou radost.

jitka.zemanova@zspacejov.cz

eva.prerostova@zspacejov.cz

evavan@seznam.cz

WhatsApp – na telefonu 728 251 248

Messenger – Eva Přerostová
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