
 
 

ŠUPLÍK 
Plný aktivit na tento týden 

18. – 22. 5. 2020 

TVOŘENÍ  

LOUTKA Z LÁTKOVÉHO KAPESNÍKU 

Co budeme potřebovat: 
 malý nebo velký látkový kapesník 

(podle toho, jak chceš mít ducha velkého) 
 provázek 
 3x korálek/kamínek (na hlavičku a ruce) 
 kousek kartonu 
 nůžky 
 barevný papír nebo bavlnky 

 
Postup: 
 1. najdi střed kapesníku a polož na něj korálek  2. korálek (kamínek) zabal do kapesníku a  
     (kamínek)          provázek obtoč těsně pod ním tak, aby korálek 
            nevypadl a zavaž na uzel 
 
  
 
 
 3. ruce  - vezmi kamínky, zabal je do látky,  4. z kartonu vystřihni trojúhelník velký tak, aby 
     obtoč provázkem a zase provázek zavaž na     se ti dobře držel v ruce a nastřihni jeho rohy
  
     uzel (jeden konec provázku nech dlouhý, 
     bude sloužit k vedení loutky) 
 
 
 
 

 

 5. na hlavičce chytni kousíček látky a obvaž ji 6. dlouhé konce provázků provlíkni nastřiženými 
     provázkem, udělej uzlík a jeden konec nech       rohy kartonu a pro jistotu na nich udělej uzlík 
     dlouhý 
 

 

 7. loutce namaluj obličej, můžeš přilepit vlasy, ozdobit šaty a loutka je hotová :) 

 

HRY 

  

  PRŮLETY VLAŠTOVKY 

Co budeš potřebovat: 
papír na složení vlaštovky, staré noviny, něco, čím si vyznačíš místo, odkud budeš vlaštovku házet (kousek 
lepicí pásky, nálepku, kelímek…), lepicí pásku, nůžky, tužka 

Poskládej si vlaštovku z papíru. Vezmi si dvě dvojstránky 
novinového papíru a přilep je páskou k sobě. Potom na novinový papír 
udělej tužkou různě velké kruhy (můžeš obkreslit různě velké misky, co má 
maminka v kuchyni). Kruhy vystřihni a novinový papír nalep do futer dveří. 
A teď můžeš začít s průlety. Prolétne tvoje vlaštovka 
všemi kruhy? 
 

 

  PROMÍTÁNÍ OBRÁZKŮ 

Při této  činnosti si můžete vyrobit vlastní promítačku obrázků a třeba vytvořit vlastní pohádku a pak ji 
promítnout a povyprávět  někomu v rodině. A jak na to? 
 
Co budete potřebovat: 
plastový kelímek, průhlednou lepící pásku, fixu (nestíratelnou), baterku, nůžky 

Postup: 
1. vezmi si kelímek a ustřihni mu dno  2. vezmi si průhlednou lepící pásku a nalep ji na místo 
           odstřihnutého dna 

 

 

 
3. na pásku namaluj obrázek (pohádku,…)  4. vezmi si baterku a běž někam, kde je málo světla 
       5. namiř kelímek obrázkem (dnem) ke zdi a posviť si 
           baterkou do kelímku 
       6. promítání načíná :) 

 

 

 

 

 

 



VENKU 

 

  STOPOVANÁ 

 Jestli rádi chodíte na procházky a už třeba nevíte, co byste mohli na procházce dělat, zkuste si 
zahrát stopovanou. My ji máme moc rádi. 
 Rozdělte se na 2 skupiny (je dobré, aby v jedné byl někdo, kdo umí číst a v druhé někdo, kdo umí 
psát). První skupina vychází z domu jako první a bere si s sebou papír, tužku a křídu. Křídou píše během 
cesty šipky, které druhé skupině ukazují kudy jít a také s ní označují místa, kde jsou schované dopisy s úkoly 
pro druhou skupinu. 
 Druhá skupina s sebou nic nepotřebuje. Postupuje podle šipek a na označených místech hledá 
dopisy a plní úkoly, které jsou v dopise napsané. Na konci hry pak hledá členy první skupiny. (Poslední úkol 
v dopise zní: Hledejte nás!) 

Použité značky: 
→ (ukazuje směr pohybu první skupiny a druhá podle ní první stopuje) 

(označuje místo, kde je ukrytý dopis) 

 

 

  PŘÍRODNÍ KORUNY 

Potřebuješ: 

tvrdý papír na čelenku, na kterou budeš lepit přírodniny, lepidlo (nebo tavící pistoli, oboustranně lepící 
pásku), nůžky 

 

Pokud budeš mít chuť, můžeš na procházce sbírat různé přírodniny – větvičky, šišky, květiny, kamínky, 
listy… Až přijdeš domů, vystřihni z tvrdého papíru proužek (dostatečně široký, aby se ti na něj přírodniny 
vešly a dobře ti na něm držely a tak dlouhý, aby sis ho mohl omotat kolem hlavy a 
udělat si tak čelenku). Poté na tento proužek začni lepit nasbírané přírodniny. 

(Kdyby ti přírodniny špatně držely, můžeš je ještě pro jistotu přelepit lepicí 
páskou.) 

 

 

 

 

 

 

   

 

POKUSY 

DUHA 

Co budeš potřebovat: 
 papírovou utěrku 
 barevné fixy 
 misku s vodou 

 
Postup: 
Přelož papírovou utěrku do tvaru obdélníku. Na kratší stranu nakresli široké barevné pruhy. Pomalovanou 
část papírové utěrky zlehka vložte do misky s vodou a sledujte, co se bude dít. 

 

ŠKOLIČKA 

VĚŽ Z LEGA 
 

Co budeš potřebovat: 
 lego, hrací kostka 

 
Postup: 
Vezmi si lego stavebnici a hrací kostku. Hoď kostkou, podle toho, 
kolik hodíš, tolik postav kostek na sebe. Hra končí až budeš chtít. 
(Můžeš se se spoluhráčem domluvit na počtu hodů kostkou nebo 
můžeš skončit, až nebudeš  mít z čeho stavět apod.. Záleží jen na 
tobě.) Vítězí ten, kdo má na konci hry vyšší věž. 
 
 

 

SPORT 

  SKÁKÁNÍ PO „KAMENECH“ 
Co budeš potřebovat: 
2x papír velikosti A4 
 
Postup: 
Tvým úkolem je, pohybovat se pouze po papírech „kamenech“. Nejprve si vytyč trasu (např. chci se dostat z 
kuchyně do pokojíčku), potom polož jeden papír na zem a postav se na něj. Druhý papír polož o kousek dál 
a přeskoč na něj (nepokládej ho příliš daleko, protože potom bys nedosáhl na první papír) – seber první 
papír a ten zase polože před sebe – opět přeskoč na volný papír a tak pokračuj pořád dokola, dokud se 
nedostaneš až do cíle své trasy. 
 
(Můžeš si zkusit dát „závod“ se sourozencem nebo s maminkou a tatínkem, kdo dojde dřív do stanoveného 
cíle.) 


