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Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále co 
vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich pak 
upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem i metodi-
kou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně děkujeme. Za 
jakékoli nápady, postřehy a komentáře budeme velmi rádi. 
Napsat nám můžete na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
nebo vyplnit dotazník na adrese  
docs.google.com/forms/d/1nQFsttkpujFW47M0enaQAcG2RxTfexAV8He-
zysGUVpw/edit..

Ty, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné vazby 
podílet pravidelně, rádi na konci školního roku odměníme :). 
Předem vám děkujeme!

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům  
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám  
a odkažte je na web benjamina.skaut.cz. 

Děkujeme!

Nabízíme vám metodickou přílohu k říjnovému číslu časopisu 
Ben Já Mína ve školním roce 2019/2020. Je to již šestnáctá 
metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské 
předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo 
přečíst online, vedoucím benjamínkovských skupin by měla 
chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud se tak náhodou 
neděje, dejte nám vědět. Metodika je opět nachystaná tak, aby 
se dala každá rubrika tisknout na samostatný list. Starší meto-
dické přílohy naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

V tomto ročníku uvádíme dvě novinky. Jednou z nich je vytvo-
ření místa pro podepsání časopisu (v tomto čísle to je obláček 
nad názvem časopisu).

Další novinkou je zkrácená rubrika Fotopředstavovačka na 
jednu stránku. Druhá stránka je nyní Pracovním listem. Jed-
noduchá aktivita pro předškoláky, kterou by mohli po zadání 
zvládnout sami. Pracovní list se bude zaměřovat na grafomoto-
riku, zrakové vnímání, předmatematické představy.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům a vůd-
kyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvodcům, aby se 
vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se přímo do časopisu nevešly 
nebo svým charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato přílo-
ha bude k užitku. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními listy 
pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese:  
krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky.  
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes e-shop na 
adrese: www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Starší sourozenci Bena a Míny byli v létě na táboře, kde si hráli 
na indiány. Na podzim přijdou společně s Benem a Mínou na 
schůzku. Jsou oblečení v indiánském a mají s sebou indiánské 
předměty, které chtějí ukázat mladším kamarádům. Společně 
si vypráví o zážitcích z tábora a o indiánech. Každá z rubrik 
časopisu zpracovává určité části indiánského života.

Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a nehodí 
se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračujte, jak jste 
zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete s dětmi využít 
k hraní, tvoření i experimentování. 

úvod · symbolický rámec · zpětná vazba

«
Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás na Facebooku – kanál/stránka BEN JÁ MÍNA: 
bit.ly/BenJaMina_facebook
a Instagramu: instagram.com/casopis.benjamina.

Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.

mailto:julie.dominika.zemanova@skaut.cz
https://docs.google.com/forms/d/1c333r0mvFeOD49ovop9-NvWokId4plvmend-lacGOKU
http://benjamina.skaut.cz
http://skaut.cz/metodikabenjamina
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky
http://www.junshop.cz
https://www.facebook.com/benjamina.casopis
https://www.youtube.com/watch?v=4x926d5Jq1M&feature=youtu.be
http://instagram.com/casopis.benjamina
https://www.youtube.com/watch?v=4x926d5Jq1M&feature=youtu.be
http://instagram.com/casopis.benjamina
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1 · léto s indiány · příběh

Příběh je tentokrát více o sourozencích naší benjamínkovské 
skupiny, kteří v létě odjeli na skautský tábor. Ten měl jako svůj 
symbolický rámec indiány, přesněji původní obyvatele Severní 
Ameriky (tito obyvatelé ani jejich předci obvykle nerozumí 
nebo se sami neoznačují jako „indiáni“, ale spíše názvem 
konkrétního kmene. Indiáni jsou pro ně obyvatelé Indie nebo 
považují toto označení za hanlivé). 
Ben a ostatní se tedy loučí se svými sourozenci, kteří na táboře 
zažívají mnohá dobrodružství. Jedno z nich byly velké zkouš-
ky – probíhali náročnou opičí dráhou, lovili z krabice poslepu 
tajemné předměty a hádali, o co se jedná, i plnili zkoušku ticha. 
Když se děti z benjamínkovské skupiny setkaly po létě v klubov-
ně, vyprávěly si s těmi, kdo na indiánském táboře byli, o tom, 
co zažili. Janka jim pak nabídla, že mohou zkoušky zkusit splnit 
také. Samozřejmě – přiměřeně jejich schopnostem. 

Tři sojčí pírka
S dětmi si příběh můžete převyprávět a pak i vy jim můžete 
nabídnout plnění „tří sojčích per“. Za každou splněnou zkouš-
ku si dítě může jedno pírko vybarvit. Zkoušky jsme vám navrhli 
již v příběhu (opičí dráha, hádání předmětů z krabice poslepu 
a minuta ticha), můžete si ale samozřejmě vymyslet vlastní. 

Mé indiánské já
Můžete si pak vybarvit čelenku, kterou má dítě na hlavě, i celý 
obličej. Jakou barvu mají moje oči? A jakou moje vlasy? Mám je 
krátké nebo dlouhé? Dle toho obličej upravte a vybarvěte. Pro-
pojit můžete tento úkol s úkolem Zrcadlo v Pracovních listech 
nebo s listem Muž a žena či Společné rysy.

Původní obyvatelé severní Ameriky 
Pokud se rozhodnete děti pomocí aktivit a povídání sezná-
mit s původními obyvateli Severní Ameriky, doporučujeme 
vycházet z historických faktů a odklonit se od důvěrně známé 
představy o indiánech, jak je známe ze slavných románů 
a filmů. Název Indiáni pro původní obyvatele severní Ameriky 
vznikl z omylu evropských kolonizátorů, kteří se domnívali, že 
dorazili k břehům Indie. Je třeba si uvědomit, že tyto „první 
národy“, jak se jim říká v Severní Americe, tvořily stovky kmenů 
od vyprahlého Mexika po přímořské a lesní oblasti až po 
zamrzlý sever Kanady (správně se k nim řadí například i Inuité), 
a že tudíž mluvíte o stovkách různých kultur, zvyklostí, rituálů, 

Aktivity:
• převyprávění příběhu
• plnění zkoušek
• vybarvování obličeje
• povídání o původních obyvatelích Severní Ameriky

Propojení s Pracovními listy:
16. Zrcadlo
24. Kam patřím
25. Muž a žena
26. Spolupráce
30. Společné rysy

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá a jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvoj poznání 
a fantazie

ale také o různých způsobech obživy či ošacení závislých na 
okolním prostředí a podnebí.
 
Než budete dětem vyprávět o indiánech, hodí se vědět několik 
věcí. Obrazy z fantazie autorů, jako je třeba indián jedoucí na 
koni, s čelenkou a péry na hlavě a tomahawkem v ruce, pří-
padně náčelník sedící na vyprahlém písku u totemu a kouřící 
dýmku míru se svým bílým bratrem, jsou z mnoha aspektů 
nesmyslné a nikdy se tak nemohly stát. Indiáni např. neměli di-
voké koně, ty do Severní Ameriky přivezli přistěhovalci a Indiáni 
chytali ty uprchlé. Totemy nevyráběli prérijní Indiáni, objevova-
ly se převážně u kmenů sídlících v lesních a přímořských oblas-
tech. Čelenky s péry jako vyjádření statutu opravdu existovaly, 
ale byly nošeny jenom při slavnostních ceremoniích, nikdy ne 
do boje. Pozor také na slavné Howgh!, v mayovkách používané 
jako poslední slovo indiánského náčelníka („domluvil jsem“), 
které ale ve skutečnosti sloužilo v jazyce několika kmenů jako 
obyčejný pozdrav. Ku pomoci vám může být například Velká 
indiánská kniha Lubomíra Kupčíka. O dalších zdrojích si může-
te přečíst v kapitole o Knihách pro děti. 

poznámky

The Schagens
velké S

The Schagens
velké S



jíl, ze které umícháte blátíčko a přidáte pigment. Pigment 
můžete koupit přes internet www.artikon.cz/malirske-pigmenty-

-100ml nebo ve výtvarných potřebách. Dají se použít i barvy na 
vajíčka, potravinová barviva či duha (pozor, ta je jedovatá). Je 
lepší používat na malbu štětce, protože pigmenty jdou často 
obtížně umýt.

Lesní vodovky
Na papíře můžete experimentovat s přírodninami, které barví. 
Můžete použít šípky, jeřabiny, borůvky, ostružiny, uhlík z ohni-
ště, vlaštovičník, různé odstíny hlíny smíchané s vodou. Použít 
také můžete kurkumu, červenou papriku nebo řepu.

Vyrob si svou past
Ben při prohlížení maleb na skále uviděl obrázek indiánů, kteří 
chytají do jámy bizona. Najdete obrázek na skále? Dostal chuť 
taky vyrobit nějakou past. Třeba na brouky? Proč ne. Budete 
potřebovat několik kelímků a různé návnady (kousek masa, 
kostka cukru, bonbon, kus jablka, okurka).
Kelímky zahrabte do země, aby okraj kelímku byl v rovině se 
zemí. Do kelímků rozmístěte různé návnady. Zakryjte listem, 
mechem či klacíky. Za hodinu, za dvě přijďte zkontrolovat, co se 
vám do pastí chytilo. Nějaký brouk? Můžete určit, jakého brou-
ka jste lapili, pomocí atlasu brouků (např. Atlas brouků od Vla-
dimíra Pokorného, vydavatelství Paseka), nebo pomocí mobilní 
aplikace Insect Identifier, která rozezná hmyz na základě fotky.
Dále můžete s dětmi zakreslovat chycené brouky. Nebo mohou 
děti hmyzí přátele vymýšlet dle své fantazie, přiřazovat jim 
jména, oblíbenou potravu, kde nejradši bydlí, s kým se kama-
rádí. Vznikne vám pak unikátní atlas fantaskních brouků, který 
můžete postupně doplňovat.

Aktivity:
• povídání o pěstování ovoce a zeleniny
• vybarvování a dokreslování totemu
• mletí zrnek kameny
• bludiště – hledání ztracených pírek ptáků
• malování hliněnými barvami
• chytání brouků na návnadu

Propojení s Pracovními listy:
31. Co nám dává příroda
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 

Jeho obsah je použitelný na schůzce.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
vyprávění, popis obrázků, grafomotorika, rozvíjení poznání, představi-
vosti a fantazie, vztah k přírodě

poznámky

2 · V indiánském táboře · příroda

Janka sedí s dětmi v klubovně v improvizovaném stanu z dek. 
Je převlečená za indiánku a dětem vypráví o životě indiánů. 

„Indiáni jedli hlavně maso, které si ulovili, a kukuřici, kterou 
si vypěstovali.“ Můžete s dětmi mluvit o tom, co nejraději 
a nejčastěji jedí oni, kde se suroviny berou. „Taky jste přes léto 
vypěstovali něco k snědku?“ Můžete se s dětmi bavit o létě, 
jaké plody mohly sbírat v lese, co dozrávalo na stromech kolem 
cest, co se dá pěstovat na balkoně nebo záhonu.

Totem
Posvátný sloup, který některé indiánské kmeny tesali ze dřeva 
a stál v blízkosti tábora. Skládal se z hlav živočichů, či bájných 
zvířat. Každá hlava představovala nějakou vlastnost, které si 
indiáni cenili. Totem zpravidla indiáni pestře pomalovávali.
I vy můžete totem vybarvit a dokreslit obličej vrchní hlavě. Mů-
žete s dětmi mluvit o tom, co by měla hlava na jejich totemu 
představovat. Radost? Sílu? Hbitost?

Mletí zrnek
Mína zkouší umlít mouku ze zrnek kukuřice. Můžete použít 
i jiné druhy obilí. Nebo zkusit nadrtit koření jako je hřebíček, 
nové koření, badyán či skořice.
Je to náročná práce, jak Mína sama říká „Už chápu, proč se 
vynalezl mlýn“. Můžete s dětmi mluvit o tom, jak některé práce 
byly dřív složité, ale časem se vynalezl způsob, jak to dělat jed-
nodušeji (kolo a vůz, vlak, telefon, vodovod apod.). Například 
ruční mlýnek (rotační žernov) vynalezli už Keltové a používal se 
až do 20. století.
Z namleté mouky můžete zkusit upéct indiánské placky či hady.
Recept: ostrovnapadu.cz/chlebovy-had-a-placky/

Bludiště
Projetím bludiště zjistíte, které pírko patří orlovi, strakapoudo-
vi a sojce.
Už jste někdy slyšeli v lese strakapouda? Proč se mu říká „dok-
tor stromů“? 
Viděli jste kroužit nad polem nějakého dravce? Třeba káně 
nebo orla? Kdo nosí sojčí pírko za kloboukem? /Myslivec/

Maluj hlínou
Zkuste si namíchat své vlastní barvy, kterými se dá malovat na 
kameny, skály, ale i papír či dřevo. Budete potřebovat hlínu/

https://www.artikon.cz/malirske-pigmenty-100ml
https://www.artikon.cz/malirske-pigmenty-100ml
https://www.artikon.cz/malirske-pigmenty-100ml
http://ostrovnapadu.cz/chlebovy-had-a-placky/
http://ostrovnapadu.cz/chlebovy-had-a-placky/


poznámky

3 · Podzim plný změn · pokusy

3. Podzim plný změn 
Rubrika pokusů se tentokrát věnuje pozorování přírody a to 
hlavně změn, které nastávají během nástupu podzimu.

Stěhovaví ptáci
Popovídejte si s dětmi o tom, proč některá zvířata na podzim 
opouštějí území ČR směrem na jih. V časopise je nakresleno 6 
ptáků, zakroužkujte s dětmi stěhovavé ptáky (vlaštovka, husa, 
čáp). Zeptejte se dětí, zda znají nějaké další ptáky, kteří na 
zimu odlétají. Povídejte si, co dělají ostatní práci z obrázku (kos, 
sýkora, vrabec) v zimě. Dále si můžete povídat o ptácích, kteří 
zimují u nás.

Pod ptáky je v časopise nakreslen obzor. Vysvětlete dětem, co 
to obzor je. Můžete si společně nakreslit obzor, který například 
vidíte u vás. 

Na každé straně obzoru je nakresleno slunce, na jedné straně 
slunce vychází, na druhé zapadá. Povídejte si s dětmi o vý-
chodu a západu slunce, viděly je někdy, čeho si při tom všimly. 
Současně si můžete povídat o tom, že podle toho, kde slunce 
vychází a zapadá, se jmenují i dvě světové strany. Povídejte si 
s nimi i o dalších dvou (sever, jih) a kde vůči východu a západu 
jsou.

Dráhy Slunce
V časopise můžete tužkou obtáhnout různé dráhy Slunce. Při 
obtahování můžete dětem vysvětlit, proč se během roku dráhy 
Slunce mění. Jaký to má vliv na délku dne. 

Délka dne
Během roku se mění délka dne. S příchodem podzimu se den 
začíná opět znatelně zkracovat. Zeptejte se dětí, jestli si všimly 
těchto změn. Můžete to ukázat třeba na tom, jestli je světlo, 
když vstávají do školky/školy v létě, a jak to vypadá v zimě.

Pro lepší pozorování můžete využít tabulku v časopise. Do 
jednotlivých sloupců zaznamenejte, zda bylo světlo (sluníčko) 
nebo tma (měsíček), když dětí vstávaly nebo šly spát.

Kouzelná šiška
Na druhé straně je prostor pro pokus se šiškou. K jeho prove-
dení potřebujete suchou otevřenou šišku a nádobu s vodou, 
do které se vejde ponořená celá šiška. Šišku do vody ponořte 
a čekejte přibližně 30 min. Šiška by se měla opět zcela zavřít. 

Proč tomu tak je? Šiška má v sobě pletiva, která reagují na 
vlhkost. Pokud je šiška zelená, s ještě nezralými semeny, je 
stále vyživována stromem a tedy vlhká. Jakmile ale semena 
dozrají, strom šišku přestane vyživovat a ona usychá. Na to 
právě zareagují její pletiva a šiška se otevře, aby semena mohla 
ven. Pletiva v šišce zůstávají, a proto při namočení šiška reagu-
je a opět se zavírá. 

Do časopisu si nejprve obkreslete šišku před pokusem 
a následně po pokusu, pro lepší odlišení použijte dvě různé 
pastelky.

Rámeček ohraničující prostor pro záznam pokusu si ozdobte 
podle vlastní fantazie, můžete k tomu použít pastelky nebo 
pírka či kousky šišek, které lepidlem nalepíte do časopisu.

Aktivity:
• stěhovaví ptáci
• světové strany
• sluneční dráha
• délka dne
• kouzelná šiška
• zdobení rámečku

Propojení s Pracovními listy:
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje:
bit.ly/kouzelnasiska

http://bit.ly/kouzelnasiska
http://bit.ly/kouzelnasiska
http://bit.ly/kouzelnasiska


4 · Když se den zešeří · tvoření

Benovi se zdá sen, ve kterém vzpomíná na návštěvu tábora. 
Jeho spaní hlídá lapač snů, který zachytí případné špatné 
sny. Lapač dostal od staršího sourozence, který ho vyráběl na 
táboře.

Lapač
Dospělí dětem připraví kolečko z proutí. Připravená kolečka lze 
koupit na bit.ly/polotovary_lapace_snu. Popř. lze využít papírové 
talíře, do kterých uděláte díry k provlékání.
Provázek omotávejte tak, aby uvnitř kruhu tvořil pavučinu:  
bit.ly/navod_lapac_snu.
Starší děti mohou zkusit vyplést pavučinu pravidelně. Na ho-
tový lapač připevněte peříčka, mušličky, korálky, šišky, zkrátka 
cokoliv se vám bude líbit. Hotový lapač zavěste nad postel, ať 
chrání vaše sny.

Obrázkové čtení
Zkuste společně přečíst sen, který se Benovi zdá. Dospělí 
mohou číst slova a děti domýšlet obrázky. Jak by mohl sen 
pokračovat? Co se zdá v noci vám?

Váček na poklady
Poklady z prázdnin můžete navěsit na lapač snů, nebo také 
schovat do pytlíčku. Ze staré látky připravte kolečko asi 15 cm 
v průměru. Po jeho obvodu udělejte několik dírek, kterými pro-
vléknete provázek. Když provázek stáhnete, vznikne pytlíček, do 
kterého se dají schovat různé věci. Pytlíček můžete pomalovat 
fixy na textil. 

Hmatové pexeso
Pokud budete mít spoustu památek na prázdniny, zkuste 
si zahrát hmatové pexeso. Když ne, vyběhněte si nějaké věci 
nasbírat. Potřeba je mít vše dvakrát: dvě mušličky, dvě šišky, 
dva kamínky apod. Věci rozložte na stůl a se zavázanýma očima 
zkuste hledat stejné věci. Vložením předmětů do stejných ke-
límků můžete vyrobit i zvukové pexeso. Každý předmět vydává 
trochu jiný zvuk.

Ukolébavka
Naučte se indiánské písně. Nádherné jsou ukolébavky před 
spaním. Třeba Ho Ho Watanay – 
bit.ly/HoHoWatanay.

Aktivity:
• lapač snů
• obrázkové čtení
• váček na poklady
• hmatové pexeso
• ukolébavka

Propojení s Pracovními listy:
14. Naslouchání okolí
34. Lesní plody
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě,  

aktivní pobyt v ní a její poznávání.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jazykové schopnosti, jemná motorika, vztah k přírodě

poznámky

http://bit.ly/polotovary_lapace_snu
http://bit.ly/navod_lapac_snu
http://bit.ly/HoHoWatanay


poznámky

5 · Indiánské menu · Kuchařka

Starší děti vyprávějí Jance a její skupině benjamínků, jak na 
táboře vařili a připravovali různé pokrmy po způsobu indiánů. 
Největší pomocník byl samozřejmě oheň!
Sourozenci Bena a Míny jsou pro vás k vybarvení.

Oheň
Děti nanesou neředěné temperové barvy na jednu půlku 
ohniště. Barvy nechte na výběru dětí. Pak děti opatrně otočí 
stránku a udělají obtisk ohniště na druhou stranu.
Nechte důkladně zaschnout, ať se stránky neslepí.

Pečení „hadi“
Ve větší míse (nebo v malém lavoru) smícháte světlou pše-
ničnou mouku (popř. i tmavou celozrnnou), vodu, olivový olej 
(nebo sádlo), sůl, prášek do pečiva a koření dle chuti (drcený 
kmín, anýz, sušený česnek, sušená cibule apod.).

„Hadi“ mohou být i na sladko. K těstu přidáte vanilkový cukr 
a skořici. K hadům můžete podávat domácí marmeládu, nakrá-
jené jablko nebo banán apod.
Hady pečte nad rozžhavenými uhlíky, nikdy nad hořícími 
plameny.

Popcorn neboli „pukající kukuřice“
Pražená kukuřice je velmi stará potravina. Připravovali ji už 
Aztékové v Peru (Jižní Amerika) z kukuřičných zrn, které poklá-
dali na rozpálené kameny. Proces přeměny zrn kukuřice byl pro 
indiány něco magického, a tak popcornem uctívali i své bohy. 
Proto jej i kromě jídla používali k ozdobení obřadních čelenek 
a náhrdelníku.
Popcorn si můžete udělat i doma. Zde odkaz na recept:  
bit.ly/domaci_popcorn.
Mezi pukanci děti hledají 5 stejných dvojic. Nalezené dvojice 
děti zakroužkují nebo označí dle dohody.

Popcornový náhrdelník
Potřebujete: hotový popcorn, nit, korálky, jehlu.
Odměřte si délku nitě na náhrdelník. Počítejte s rezervou 
na zavázání. Délku nitě znásobte, provlékněte uchem jehly 
a zavažte. Děti navlékají pukance popcornu a korálky, jak se jim 
líbí. Nakonec jehlu odstřihněte, oba konce náhrdelníku svažte 
k sobě a máte hotovo.

Aktivity:
• vybarvování sourozenců Bena a Míny  

v indiánských převlecích
• malování ohně a jeho obtisk
• pečení „hadi“ 
• hledání stejných dvojic popcornu
• výroba domácího popcornu
• výroba popcornového náhrdelníku

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
22. Domácí práce
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s ...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, rozvoj vnímání a poznávání, společenská, rozvíjení 
vztahu k přírodě

Zdroje:
Hadi na ohni  bit.ly/hadi_na_ohni
Historie popcornu
bit.ly/nejstarsi_popcorn
bit.ly/historie_popcornu

http://bit.ly/domaci_popcorn
http://bit.ly/hadi_na_ohni
http://bit.ly/nejstarsi_popcorn
http://bit.ly/historie_popcornu


poznámky

6 · Ztracená náčelníkova čelenka · hudebně-dramatická

V dávných časech obývaly tuto zem dva indiánské kmeny, co si 
mezi sebou prováděly samé naschvály. Tu indiáni ukradli jed-
nomu náčelníku koně, tu zabili bizona pasoucího se na území 
druhých. Nakonec se ztratila posvátná náčelníkova čelenka…
Jak se indiáni připravovali na válečnou výpravu a kdo nakonec 
čelenku získá? 

Indiánské jméno
Indiáni mohli mít jméno podle své výrazné vlastnosti nebo 
skutku, které vykonali (Velký bizon, Dlouhý vlas, Rychlý šíp, Bys-
tré oko, Šedý vlk, Bílé pírko). Vymyslete si sami nebo společně 
pro každého indiánské jméno, podle kterého jej lze poznat. 
Podívejte se na to, v čem je dobrý, co umí nebo kdy vykonal 
něco dobrého pro ostatní. 
Říká se, že i zvířata mají své výrazné vlastnosti (chytrý jak liška, 
silný jako býk,...). Zvíře můžete použít ve svém indiánském 
jméně nebo na svém indiánském totemu. 
Co byste byli, kdybyste byli zvíře?

Barvy a tetování
Než se indiáni vydali na válečnou výpravu, namalovali si váleč-
ná tetování barvami. Každá barva má jiný význam, připomíná 
nám věci, rostliny, zvířata, vlastnosti i pocity. Vyzkoušejte si 
přiřazovat barvy nejprve k reálným věcem, poté i k abstraktním 
(vlastnostem i pocitům). 
Poté si vyberte barvy, které sedí k vašemu indiánskému jménu 
a namalujte si s nimi na obličej své indiánské tetování. 

Tanec
Indiánský bojový tanec mohl vypadat různě. Každý ať si vymy-
slí jeden pohyb, který ostatní v kruhu zopakují, vždy ten další 
po kruhu zopakuje pohyb i těch před ním. Až se kruh uzavře, 
budete mít bojový tanec hotový!

Zvuková hádanka 
Vyzkoušejte, jak zní různé předměty, když do nich bubnujete. 
Jak zní, když bubnujete rukama a když použijete klacek, vařeč-
ku nebo kovovou lžíci? Nechejte ostatní, ať předměty hádají. 

Rytmus
Rytmem bubnování můžeme také vyslat zprávu. Rytmus může 
být rychlý, pomalý nebo se střídat. Vyzkoušejte rytmy a vymys-

lete si další. Co mohou znamenat rychlé tečky po sobě?
Můžete zatančit svůj indiánský bojový tanec ve svém rytmu.

Chůze
Venku vyzkoušejte chůzi po různém povrchu se zavřenýma 
očima – poznáte podle sluchu, po čem se pohybujete? (tráva, 
kamínky, písek, klacky,...)

Plížení 
Pohybovat se neslyšně v přírodě je jednou ze základních do-
vedností indiánů. Je lepší se pohybovat s botami nebo bosky? 
V maskovacím oblečení nebo zářivě růžové bundě? Co musím 
dělat, abych byl opravdu neviditelný pro okolí? Povídejte si 
s dětmi a pak si zahrajte hru. 

Dokončení příběhu...
A jak náš příběh dopadl? Podařilo se indiánům ukořistit čelen-
ku? Usmířily se oba dva indiánské kmeny? Vyprávějte... 

Aktivity:
• indiánské jméno
• barvy a tetování
• tanec
• zvuková hádanka
• rytmus
• chůze
• plížení
• dokončení příběhu

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
14. Naslouchání okolí
16. Zrcadlo
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, jazyk a řeč, rozvíjení představivosti a fantazie, sebepo-
jetí, vztah k přírodě 



poznámky

7 · indiánský táborový den · místo, kde žiji

Starší sourozenci našich benjamínků vyprávějí, jak se měli 
v létě na táboře. Popisují jeden takový běžný táborový den. 
Prohlédněte si s dětmi obrázek a vyprávějte si, co děti na tábo-
ře zažily. V čem se liší táborový den a den, který děti prožívají 
doma? 

Chlapec s čelenkou vypráví, jaké věci na táboře vůbec neměli. 
Vymýšlejte spolu s dětmi, kde děti spí, kde se myjí, jak vaří 
a kam chodí na záchod. Přemýšlejte také, jak lze na táboře 
uchovávat potraviny. Při pozorování zjistíte, že mají táborníci 
v potoce hrnec, do kterého dávají potraviny chladit. 
Děti si hrají na severoamerické indiány. Hra není úplným na-
podobením indiánského života. Pokud vaše děti téma indiánů 
zajímá, prozkoumejte s nimi zdroje, které popisují indiánský 
život co nejpravdivěji. Spoustu informací najdete například na 
stránce: bit.ly/SeveroamerictiIndiani nebo v knihách, které uvádí-
me v tomto čísle jako zdroje.

Bizoní hlavy
Teepee je vyzdobené barevnými ornamenty. Na jedné bizoní 
hlavě však došlo k chybě, chybí na ní jeden roh, odhalte, který 
to je.

Plující lístek mezi kameny
Kolem tábora teče potok plný kamenů. Děti v něm často pouští 
lístkové lodičky a sledují, jak list kličkuje mezi kameny. Vyzna-
čte s dětmi trasu, kudy lístek v potoce bude kličkovat. Nejprve 
dráhu vyznačte pouze prstem, poté pastelkou. 
Na schůzce nebo výpravě si lístkové závody v potoce 
uspořádejte. 

Výprava s pochodovými značkami
Vedoucí pro děti připravili stopovačku v lese. Směr cesty byl 
vyznačen pomocí pochodových značek. Znáte je? Děti se na 
táboře naučily například tyto: JDI TUDY, TUDY NECHOĎ, PŘE-
KÁŽKA NA CESTĚ, PITNÁ VODA a TÁBOR TÍMTO SMĚREM. 
Prozkoumejte obrázek na pravé straně a zkuste si projít cestu 
ke studánce spolu s dětmi. 
Přehled pochodových značek naleznete například zde:  
bit.ly/PochodoveZnacky.
Stopovačku s pochodovými značkami si nezapomeňte 
uspořádat!

Schovaná zvířata
Na obrázku je poschovávaných spousta zvířat. Najdete, která? 
Kolik jich celkem je? Vidíme zde: veverku, srnku, datla, ježka, 
zajíce, hraboše, rybu, ještěrku a mravence v mraveništi.

Houby
Děti při stopovačce viděly i spoustu hub, zkuste je všechny 
objevit a vybarvit je. 

Aktivity: 
• povídání o dni na táboře a doma
• hledání bizoní hlavy
• co používám doma a co na táboře
• kudy popluje lístek
• stopovačka podle pochodových značek
• hledání zvířat
• vymalování hub

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
6. Prostorová představivost.
10. Úklid v dětském pokoji.
22. Domácí práce
23. Dům
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
34. Lesní plody
36. Neztratím se
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 

Jeho obsah je použitelný na schůzce.
3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků 

(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
 
Rozvíjené oblasti:
jazyk a řeč – popis obrázku, grafomotorika, rozvíjení poznání, péče 
o okolní prostředí, vztah k přírodě a k prostředí, ve kterém žiji

Zdroje: 
KUPČÍK, L. Velká indiánská kniha: Hau kóla. Mladá fronta, Praha, 2017

http://bit.ly/SeveroamerictiIndiani
http://bit.ly/PochodoveZnacky


poznámky

8 · Medvíďata z Police nad Metují · fotopředstavovačka

Indiáni žili (a dodnes žijí) v souznění s přírodou. Některými 
indiánskými principy a zásadami se také inspirovali skauti. 
Zkuste se společně s Medvíďaty na schůzce vžít do jejich života. 
Medvíďata vám přináší několik nápadů. Nejprve se podívejte 
na stránku s Fotopředstavovačkou a zkuste k fotkám vymyslet 
názvy, co se na nich děje? Co asi zažil kmen Medvědů?

Uhodni, co jsem ulovil
Děti sedí po obvodu kruhu jako u indiánského ohně (můžete 
ho i rozdělat) a čekají na lovce, který má přinést úlovek. Lovec 
je jedno z dětí a je předem určen. Přijde k ohni a pomocí 
pantomimy předvádí, že nese nebo táhne nějaké ulovené zvíře. 
Ostatní děti hádají, jaké zvíře lovec ulovil. 

Indiánská stezka
Tuto hru je vhodné hrát v přírodním prostředí. Nejprve vyzna-
čte stezku barevnými fáborky z krepového papíru nebo látky. 
Poté na ni umístěte 7–10 obrázků s jednoduchými motivy 
(srdíčko, sluníčko, list, apod.). Děti stezkou projdou a jejich 
úkolem je zapamatovat si co nejvíce obrázků, které po cestě 
uvidí. Všechny obrázky, které si zapamatovaly, pak vyjmenují 
šamanovi na konci stezky.

Výroba amuletu pro štěstí
Indiáni věřili, že je před zlem ochrání duchové. Každý indián 
si pro jistotu ještě obstaral talisman pro štěstí. Do koženého 
váčku, který měl na krku, ukládal předměty spojené s ochranou 
života a zdraví. Tento talisman nosil na krku celý život. Obsah 
váčku byl tajný a posvátný. Za mocnou medicínu se pokládal 
třeba i chomáč bizoní srsti nebo zub kosatky. Můžete si s dětmi 
vyrobit svůj vlastní talisman pro štěstí. Děti si ho můžou ne-
chat nebo mezi sebou vyměnit.

Hod peříčkem na cíl
Indiáni měřili své dovednosti a zručnosti v různých hrách 
a soutěžích. Jednu takovou hru si také můžete vyzkoušet. 
Vytvořte malý kruh (můžete venku nebo vevnitř) a každému 
dítěti dejte jedno orlí pero, které zkusí vhodit do kruhu nebo co 
nejblíže kruhu. Nezapomeňte se u toho vyfotit a fotku zaslat 
na: benjamina@skaut.cz.
 

Boj o zlatý tomahawk
Můžete své síly změřit i bojem o tomahawk, ale ne jen tak 
ledajaký, o zlatý!
Svou bystrost vyzkoušejte třeba střelbou z luku a svou fyzickou 
kondici a vůli zase třeba plazením se s ešusem s dřevěnými 
korálky (nebo jinými malými předměty) na zádech – komu se 
vysype co nejméně korálků? Komu nespadne ešus?

Kreslení uhlem
Na závěr schůzky můžete zkusit nakreslit vše, co jste na ní zaži-
li, uhlem z ohně, který si rozděláte třeba na začátku schůzky.

Aktivity:
• hra na lovce
• indiánská stezka
• výroba amuletu pro štěstí
• hod peříčkem na cíl
• boj o zlatý tomahawk
• kreslení uhlem

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
31. Co nám dává příroda
40. Výlet

Cíle časopisu: 
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
 hrubá motorika, jemná motorika, rozvíjení poznání, představivosti 
a fantazie, jazyk a řeč, environmentální

Zdroje:
bit.ly/pojdme_si_hrat_na_indiany

http://bit.ly/pojdme_si_hrat_na_indiany


9 · Indiánské teepee · pracovní list

Novinkou tohoto ročníku časopisu Ben Já Mína je zařazení 
Pracovního listu vedle rubriky Fotopředstavovačka.
Na této stránce mají děti před sebou obrys indiánského stanu 
teepee, který dokreslují podle zadání a dále zdobí a vybarvují 
dle fantazie. Před teepee je ohniště – děti dokreslují plápolající 
oheň (nebo oheň doutnající či uhašený). Dokreslování nechte 
na fantazii a představivosti dětí. Případně si mohou děti 
nakreslit či dolepit pokrmy, které by si na ohni připravily.
Pracovní list přináší také několik otázek.
Veďte s dětmi volnou diskuzi a sdílejte své zážitky a nápady. 

Aktivity:
• dokreslování
• vybarvování
• odpovídání na otázky
• volná diskuze

Propojení s Pracovními listy:
4. Na koho se obrátím
12. Každý má rád něco jiného

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, rozvoj poznání, představivosti a fanta-
zie, rozvoj jazyka a řeči, rozvoj vztahu k přírodě, dodržování pravidel

poznámky



poznámky

Knihy pro děti

Vybrat knihy s tématikou původních obyvatel Severní Ameriky, 
abychom dětem předávali pravdivý obraz o nich, nebylo úplně 
jednoduché. Vybrali jsme nakonec několik knih, které se 
k tomu blíží nebo nepoužívají stereotypy. Dvě, o které můžete 
soutěžit (dohromady o osm výtisků), napsal Ondřej Balík a ilu-
stroval Jan Šorm a jmenují se Děti prérie (1. díl) a Čunkši, vrať 
se (2. díl). Oba díly vymyslel Ondřej Balík pro svoje děti poté, 
co nějaký čas cestoval po Severní Americe. A protože se jeho 
příběhy o původních obyvatelích Severní Ameriky líbily, sepsal 
je. A na vás je, abyste nám do 15. listopadu poslali své krátké 
indiánské vyprávění. Pokud neumíte ještě sami psát, poproste 
někoho, aby vám je pomohl zaznamenat. Těšit se na něj bude-
me na adrese benjamina@skaut.cz. 

Další knihu, kterou vám chceme představit, je Velká indiánská 
kniha Lubomíra Kupčíka. Tam najdete spoustu informací o tom, 
jak se oblékali, zdobili, čím lovili zvěř a spoustu dalšího. Je to 
obrazová encyklopedie, takže je vhodná už pro předškoláky. 

Dětem předškolního věku by se určitě mohly líbit komiksy 
Pavla Čecha s podtitulem Dobrodružství Rychlé Veverky. Je 
jich několik dílů, jeden dokonce s úkoly. Táta malého kluka 
si pro něj vymyslel vyprávění právě o indiánovi jménem 
Rychlá Veverka, který zažívá nejrůznější – někdy dost blázni-
vá – dobrodružství. Textu tak akorát, ilustrace krásné. Pavel 
Čech ilustroval i tradiční příběh Stoupání na horu od Ernesta 
Thompsona Setona. V případě, že byste knihu dětem ukazovali, 
můžete hned navázat na to, že Seton patří k významným zdro-
jům skautingu. Knihy Pavla Čecha jsou hezké, u malých dětí 
oblíbené, rozhodněte koukněte i po dalších. Se staršími dětmi 
můžete sáhnout ještě po komiksu Lucie Lomové Divoši. Vychází 
z reálných událostí tak, jak je zapsal botanik a cestovatel Alber-
to Vojtěch Frič. V příběhu se setkávají dva muži z různých míst, 
neboť Alberto s sebou do Evropy přiveze z Paraguaye muže 
se jménem Čerwuiš. Setkají se i tak právě dvě odlišné kultury. 
Lucie Lomová napsala i oblíbenou sérii knih o Anče a Pepíkovi 
nebo Zlaté české pohádky. V angličtině se přes české eshopy dá 
sehnat kniha Thanks to the Animals. A pokud hledáte i další 
zdroje aktivit, vřele doporučujeme web Svobodné hry a jejich 
výzvu Indiánské léto.

Aktivity:
• zapojení do soutěže
•  vymyšlení a poslání příběhu s indiánskou tematikou
• čtení a prohlížení knih 

Propojení s Pracovními listy:
15. Pohádkové postavy
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jazyk a řeč; rozvoj poznání, představivosti a fantazie



Cesta indiánskou vesnicí · deskovka

poznámky

V legendě vykopat válečnou sekeru – jsou ve válce, která je 
zdržuje, tudíž musí počkat až válečnou sekeru zase zakopou 
(hozením čísla 5 na kostce). Ujistěte se, že děti obě slovní spo-
jení chápou.

Kdo je šaman?
Děti stojí v kruhu se zavřenýma očima. Vedoucí dotykem ruky 
určí šamana. Ten potvrdí jeho volbu pokýváním hlavy. Vedoucí 
se zařadí do kruhu mezi děti. Všichni otevřou oči a vedoucí 
začíná předvádět nějaký pohyb (např. skáče). Všichni pohyb 
opakují. Dítě – šaman pak kdykoli začne dělat nový pohyb 
(např. ke skákání přidá ruce). Při změně pohybu opět všichni 
pohyb opakují. Šaman dále střídá pohyby, jak chce, a ostatní je 
po něm opakují.
Úkolem dětí je přijít na to, kdo je šaman. Domluvte si, kolik 
máte pokusů na objevení šamana.

Hmatová skříňka
Vedoucí najde různé předměty v okolí a děti je poznávají ve 
dvojicích. Popř. vedoucí vybere jedno dítě, které si vybere jeden 
zakrytý předmět. Popisuje ho ostatním a všichni hádají, co to je.

Hutututu
Jedno z dětí chytá ostatní a odvádí je na určené místo. Může 
chytat tak dlouho, dokud při tom říká Hutututu.

Indiánské mlčení
Stopujte dětem, zda vydrží být minutu potichu – bez jakýchko-
liv zvuků.

Když zavřete oči
Děti si lehnou nebo sednou, zavřou oči a poslouchají zvuky 
z okolí. Po určené době otevřou oči a sdělují, co slyšely.

Podzimní paleta barev
Na hraní v klubovně si nachystejte jen předměty podzimních 
barev. Zeptejte se dětí, proč nenašly všechny barvy jako na 
papírcích.

Posunková řeč
Vymyslete si s dětmi vlastní posunkovou řeč. Pravidlo je, že 
se nesmí používat slova a zvuky, pouze gesta. Vedoucí začne 

ukazovat jednoduchou větu např. Dejte si ruce na hlavu. Děti, 
pokud rozumí, činnost vykonají. Vyzkoušejte další jednodu-
ché úkoly.

Které zvíře v sobě ukrýváš?
Děti si vyberou jedno z vyobrazených zvířat, které se jim nejví-
ce líbí, a snaží se mu přiřadit lidské vlastnosti. Žádná odpověď 
není špatná. Pokud děti nic nenapadá, stačí, když zdůvodní 
svou volbu. Děti mohou vybírat i z jiných zvířat.

Aktivity:
• hra na šamana
• hmatová skříňka
• hra Hutututu
• držení minuty potichu
• poslouchání zvuků v okolí
• podzimní paleta barev
• posunková řeč
• co pro vás představují zvířata v totemu

Propojení s Pracovními listy:
14. Naslouchání okolí
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé Pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, rozvoj vnímání, jazyka a řeči, dodržování 
pravidel, rozvoj vztahu k přírodě



Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření
Léto s indiány Vyprávění příběhu Vyprávění příběhu

Povídání o původních obyvatelích Severní Ameriky Povídání o původních obyvatelích Severní 
Ameriky

Plnění zkoušek Plnění zkoušek Plnění zkoušek

Vybarvování obličeje Vybarvování obličeje

V indiánském táboře Vybarvování totemu Vybarvování totemu Vybarvování totemu

Mletí zrnek kameny Mletí zrnek kameny Mletí zrnek kameny Mletí zrnek kameny Mletí zrnek kameny

Malování hlínou Malování hlínou Malování hlínou Malování hlínou

Chytání brouků Chytání brouků Chytání brouků

Ptačí bludiště Ptačí bludiště

Podzim plný změn Stěhovaví ptáci Zdobení rámečku Kouzelná šiška Stěhovaví ptáci

Sluneční dráha Délka dne Sluneční dráha

Délka dne Délka dne

Kouzelná šiška

Zdobení rámečku

Když se den sešeří Obrázkové čtení Lapač snů Sbírání přírodnin na lapač snů Obrázkové čtení Ukolébavka

Váček na poklady Hmatové pexeso

Váček na poklady

Indiánské menu Vybarvování Popcornový náhrdelník Domácí popcorn Historie popcornu Pečení hadi

Malování a obtisk ohně Domácí popcorn

Hledání 5 stejných dvojic popcornu

Ztracená náčelníkova čelenka Indiánská jména – spojování Tanec Barvy a tetování Chůze Indiánská jména Zvuková 
hádanka

Rytmy na bubnování Plížení Plížení Dokončení příběhu Rytmus

Tanec Tanec

Plížení – který indián vzal čelenku

Indiánský táborový den Co vidíš na obrázku Táboření Jaký je den na táboře a jaký den doma

Hledání bizoních hlav Plující lístek mezi kameny Co používám na táboře a co doma

Lístek mezi kameny Stopovačka s pochodovými 
značkami

Zvířata v lese

Hledání a vybarvování hub

Medvíďata z Police nad Metují Vymyšlení názvů fotek Boj o zlatý tomahawk Výroba amuletu pro štěstí Hod peříčkem na cíl Vymýšlení názvů fotek

Indiánská stezka Kreslení uhlem Co se děje na fotkách

Indiánské teepee Dokreslování, zdobení a vybarvování teepee a ohniště Zdobení teepee dle fantazie Už jste někdy spali v teepee? 

Co byste si upekli na ohni?

Knihy pro děti Vymyšlení příběhu Vymyšlení příběhu Vymyšlení příběhu

Čtení a prohlížení knih Čtení a prohlížení knih

Cesta indiásnkou vesnicí Hraní deskovky Hra na šamana Mlčení na 1 minutu Všechny hry a aktivity z karet je 
možné hrát i venku Když zavřete oči

Hutututu Jaké zvíře v sobě ukrýváš?

Podzimní paleta barev Posunková řeč

přehled aktivit



Sekce PL Název Pracovního listu Léto  
s indiány

V indiánském táboře Podzim plný 
změn

Když 
se den 
sešeří

Indiánské menu Ztracená indián-
ská čelenka

Indiánský táborový 
den

Medvíďa-
ta z Police 
nad 
Metují

Indiánské teepee Knihy pro děti Deskovka - 
karty

Co umím  
a znám

1 Hygiena (Vím, kdy si čistíme zuby, kdy si 
myjeme ruce.)

Co používám doma 
a co na táboře?

4 Na koho se obrátím (Umím si říct dospělému 
o pomoc.)

Děti se poradí, když nebudou 
vědět, jak dokreslit, dozdobit 
a vybarvit teepee nebo oheň

5 Nebezpečné (Dokážu rozlišit bezpečné a nebez-
pečné, nebezpečnému se vyhýbám.)

Pečení na ohni, popř. 
Rozdělávaní ohně

6 Prostorová představivost (Řeším jednoduché 
úkoly vyžadujícící prostorovou představivost.)

Tanec Kudy popluje lístek? Indiánská 
stezka

10 Úklid v dětském pokoji (Umím si uklidit 
rozházené hračky.)

Den na táboře 
a doma

Kdo jsem 12 Každý má rád něco jiného (Chápu, že každému 
se může líbit něco jiného.)

Vybarvování totemu, 
dokreslování obličeje

Výroba těsta s pomocí 
různého koření dle chuti

Vybarvování a zdobení teepee 
dle fantazie

14 Naslouchání okolí (Dokážu se zavřenýma 
očima naslouchat zvukům okolí.)

Hmatové 
pexeso

Zvuková hádan-
ka, chůze

Když zavřete oči

15 Pohádkové postavy (Rozumím pohádkám 
a principu boje dobra a zla, dovedu odhalit 
statečnost.)

Vymýšlení příběhu 
o původních obyvate-
lích Severní Ameriky

16 Zrcadlo (Vím, jak se jmenuji, umím se 
podepsat.)

Vybarvování 
obličeje

Indiánské jméno 
(vím, v čem jsem 
dobrý, co mi jde)

Můj 
kamarád

20 Rozdělím se s tebou (Dovedu se s ostatními 
rozdělit.)

Rozdělení o připravené 
pochutiny: pečení hadi 
a domácí popcorn

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Příprava těsta, pečení, 
úklid

Den na táboře 
a doma.

23 Dům (Vím, kde bydlím./Znám svou rodinu.) Den na táboře 
a doma.

24 Kam patřím (Dokážu popsat skupiny, kterých 
jsem členem.)

Povídání po 
létě o tom, 
kam patřím

25 Muž a žena (Chápu rozdíl mezi mužem 
a ženou, vím, že pro narození dítěte je nutné 
přítomnosti obou.)

Vybarvování 
obličeje

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve 
skupině.)

Příprava těsta Společné čtení, 
vymyšlení příběhu

Hraní deskovky 
jako skupina

Svět okolo 
nás

30 Společné rysy (Uvedomuji si, co mám s ostatní-
mi dětmi společného a v čem se liším.)

Vybarvování 
obličeje

Příroda 
kolem nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si vědom prováza-
nosti vztahu člověka a přírody.)

Mletí zrnek na mouku Hledání hub Kreslení 
uhlem

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří různá zvířata.) Ptačí bludiště, lovení 
brouků

Stěhovaví ptáci Zvířata v lese

34 Lesní plody (Vím, že nemohu jíst neznámé 
plody a houby, znám běžné lesní plody.)

Malování plody Váček na 
poklady

Hledáná hub

36 Neztratím se (Vím, že mohu zabloudit.) Stopovačka podle 
pochodových značek

37 Roční období (Vnímám rozdílnost přírody 
v různých ročních obdobích.)

Délka dne

39 Vnímání přírody (Vnímám přírodu různými 
smysly.)

Malování hlínou Stěhovaví ptáci, 
sluneční dráha, 
délka dne, 
kouzelná šiška

Hmatové 
pexeso

40 Výlet (Jsem rád v přírodě a umím se v ní 
přiměřeně chovat.)

Plížení (jak být 
neviditelným 
v přírodě)

Den na táboře 
a doma

Indiánská 
stezka

PRopojení s Pracovními listy




