
 
 

ŠUPLÍK 
Plný aktivit na tento týden 

4. 5.  –  8. 5. 2020 

TVOŘENÍ  

PEJSEK 

Potřebuješ: Papír ve tvaru čtverce, pastelky 

 Přelož papír ve tvaru čtverec z rohu 
do rohu do tvaru trojúhelníku (1) 

 Ohni „ouška“ směrem dolů (3) 
 Čumáček směrem nahoru (5) 

TIP : Můžeš si hlavu pejska nalepit na papír a 
dokreslit mu tělo. 

 

POKUSY 

POSLUŠNÁ LAHEV  

Budeš potřebovat: malou plastovou lahev nebo jinou plastovou krabičku, 
mísu/lavor, vodu 

Láhev (krabičku) je potřeba upravit – popros tatínka. Do víčka je potřeba udělat otvor 
a stejně tak propíchnout lahev u dna na několika místech kolem dokola. Nám se to 
nejsnadněji podařilo nahřátým hřebíkem.  

Láhev naplníme – nad lavorem - asi do poloviny vodou, voda otvory u dna nebo ve  
dnu vytéká. Pokud otvor ve víčku utěsníš palcem, voda přestane vytékat. 

 
Tip: Odkaz na video najdete pod příspěvkem 

HRY  

LŽÍCOVÁ TROFEJ 

Budeš potřebovat: papírovou kouli (papír zmuchlaný do kuličky), lžíci 

Kudy po bytě projdeš s papírovou koulí na lžíci? Po zemi, pod stolem, po židlích, po 
posteli, usadíš se na křeslo, jednou rukou uklidíš něco v pokojíčku, pohladíš maminku, 
otočís se dokola, oblečeš si ponožku, koukneš se do zrcadla, namaluješ kolečko, 
ukloníš se ….  A PŘESTO TI KOULE ZE LŽÍCE NESPADNE? 

 GRATULUJI K ÚSPĚŠNÉMU ZÍSKÁNÍ TROFEJE  

KAMÍNKOVÉ OBLIČEJE 

Potřebuješ:  Placaté kamínky, fixy
 Najdi na procházce placaté kamínky a namaluj na ně části obličeje 
ústa, vousy…
Zkus vytvořit pana mračivého
 
TIP: Můžeš na kamínky kreslit různé věci, co tě napadnou a pak je rozdávat jako milé dárečky

 
 

KNIHOMOL 

Potřebuješ: knížky   

Zahraj si na detektiva a zkus najít různé věci přímo 
ve tvých domácích knížkách

Najdi – zvíře, žlutou květinu, smějící se obličej, dům, strom, jídlo, 
oblečení, dopravní prostředek, hračku, červenou barvu

        Pro předškoláky: písmeno A (či další), nějaké číslo např. 55, něco ve tvaru trojúhelníku
kruhu), něco, co normálně okem neuvidíme, něco chladného, sladkého, křehkého… , ovoce/zeleninu…

 

NAKRESLI PÍSNIČKU 

Potřebuješ: papír, tužku 

Zkus udělat hádanku pro členy tvé rodiny. Namaluj písničku 
poznají. Písničku si pak zazpívejte  

Hádej, které písničky jsou tyto: 

 

Placaté kamínky, fixy 
Najdi na procházce placaté kamínky a namaluj na ně části obličeje 

ústa, vousy… 
Zkus vytvořit pana mračivého  i paní veselou  a další 

na kamínky kreslit různé věci, co tě napadnou a pak je rozdávat jako milé dárečky

kus najít různé věci přímo doma, 
tvých domácích knížkách. 

zvíře, žlutou květinu, smějící se obličej, dům, strom, jídlo, 
hračku, červenou barvu… 

písmeno A (či další), nějaké číslo např. 55, něco ve tvaru trojúhelníku
kruhu), něco, co normálně okem neuvidíme, něco chladného, sladkého, křehkého… , ovoce/zeleninu…

Zkus udělat hádanku pro členy tvé rodiny. Namaluj písničku (stačí jen její kousek). A schválně jestli jí ostatní 
 

Autor obrázků 

VENKU 

Najdi na procházce placaté kamínky a namaluj na ně části obličeje – oči, nosy, 

a další obličeje. 

na kamínky kreslit různé věci, co tě napadnou a pak je rozdávat jako milé dárečky 

ŠKOLIČKA 

písmeno A (či další), nějaké číslo např. 55, něco ve tvaru trojúhelníku (čtverce, 
kruhu), něco, co normálně okem neuvidíme, něco chladného, sladkého, křehkého… , ovoce/zeleninu… 

HUDBA 

ejí kousek). A schválně jestli jí ostatní 
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