
 
 

ŠUPLÍK 
Plný aktivit na tento týden 

11. 5. – 17. 5. 2020    

 

TVOŘENÍ  

RODINNÝ PORTRÉT 
Potřebuješ: papír nebo výkres, pastelky, barevný papír nebo časopis, nůžky, lepidlo 

15. května oslavíme Mezinárodní den rodiny. Zkus nakreslit obrázek vaší rodiny. Okraje papíru okolo 
obrázku nechej volné a dotvoř na ně zajímavý rámeček. Můžeš například nastříhat kousky barevného 
papíru nebo rozstříhat na kousky obrázek z časopisu a nalepit na okraje svého obrázku. 

TIP : Na rámeček svého obrázku můžeš přilepit i jiné zajímavé drobnosti  
         – například mušličky nebo korálky … 

 

 

 

 

 

POKUSY 

STOJÍCÍ VAJÍČKO 
Potřebuješ: vajíčko, sůl 

Zkus se vsadit s bráchou, tatínkem, babičkou … ,že 
dokážeš postavit vajíčko na špičku. Na stůl nasyp 
malou hromádku soli a opatrně na ni vajíčko postav. 
Potom zase opatrně sůl odfoukni. A světe div se, 
vajíčko stojí. 

 

 

VENKU 

MRAVENČÍ CESTIČKY     
 



Potřebuješ: sklenici a trochu teplé vody,  cukr, štětec (nebo vatovou tyčinku do uší), list papíru 

Ve sklenici v teplé vodě rozpusť 2 lžíce cukru. Touto cukrovou vodou nakresli na list papíru cestičky, které 
se mohou i rozdvojovat a spojovat. Nechej zaschnout a papír polož na zahradě nebo venku tam, kde se 
vyskytují mravenci.  Uvidíš, co se bude dít. 

 

 

VENKU 

SKLIZEŇ BEZ SETÍ - POKUS PRO TRPĚLIVÉ 
Potřebuješ: květináč nebo jinou vhodnou nádobu, lopatku 

Můžeš něco vypěstovat, když nic nezaseješ? Zkus nabrat hlínu z několika různých míst na zahradě (pod 
stromem, u plotu, ze záhonu …) nebo venku a nasyp ji do květináče nebo truhlíku. Každé dva dny zalévej, 
aby půda byla vlhká. Myslíš, že ti něco vyroste? 

 

 

 

    

 
ŠKOLIČKA 

MOJE RODINA 

• Víš, kdo všechno je v tvé rodině? Kdo je čí bratr nebo kdo je maminka tatínka apod.?  
• Víš, jak se jmenují členové tvé rodiny? 
• Na které písmeno začínají jejich jména?  
• Můžeš zkusit jejich první písmena (nebo jména) opsat. 

 
 

  
PRO RADOST 

DEN RODINY 
Potřebuješ: hrací kostku    
S hrací kostkou zajdi za každým členem rodiny, nechej ho hodit kostkou  
a kolik padne teček, tolik mu dej sladkých pusinek (nebo pohlazení). 

 
 

   

 
 


