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Úvod
I pro říjnové číslo časopisu Ben Já Mína přinášíme 
metodickou přílohu, protože mnoho myšlenek, ná-
padů a tipů se přímo do čísla nevešly anebo se do 
něj svým charakterem nehodí. 
V každém případě jsou určeny vedoucím benjamín-
kovských skupin, vedoucím oddílů rodinného skau-
tingu, vedoucím skupin předškoláků nebo rodičům.

Tuto přílohu si můžete přečíst online nebo si vytisk-
nout jen tu část, která vás zajímá – každá rubrika je 
nachystána pro samostatný tisk. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracov-
ními listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na 
adrese: http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-
-vychovnych-kategorii/benjaminci. Koupit je můžete 
v e-shopu TDC obchod.skaut.cz.

Zpětná vazba
Ačkoli máme testování nultého čísla za sebou a moc 
děkujeme těm z vás, kteří jste vyplnili dotazník či 
poslali slovní komentář. Stále máme co zlepšovat. 
Pokud byste měli nápady, chuť a čas, budeme rádi i 
tentokrát, když nám svou zpětnou vazbu pošlete. 

Napsat nám můžete na e-mail:
julie.dominika.zemanova@skaut.cz
Předem vám děkujeme!

Symbolický rámec 
Říjnové číslo je opět dobrodružstvím vedoucí Janky 
a Bena, Míny a dalších dětí jedné benjamínkovské 
skupiny. 

Letošní léto bylo dlouhé. Ben a Mína už dávno zase 
chodili po prázdninách do školky, ze sluníčka se 
radovali, ale poslední dobou zjišťovali, že příroda 
kolem nich vadne. 

Při své hře zabloudili daleko do luk, byli celí vyprahlí, 
slunce svítilo bez přestání už několik týdnů. Naštěstí 
našli zvláštní studánku, ze které se napili. Najednou 
se však začali zmenšovat, až nebyli větší než mra-
venci. Překvapeně si prohlíželi nový svět – obrovskou 
mouchu, stonky květin, když najednou kolem nich 
proběhl malý tvor s trumpetkou. Zvědavě ho násle-
dovali, sotva mu stačili, až se před nimi objevil nový 
svět – osada skřítků Podzimníčků, chaloupky z listí 
a klacíků. Osada ale vypadala jako opuštěná, jen 
mezi domečky pobíhal onen skřítek Fujara s trum-
petkou a usilovně na ni troubil. 

V domečcích totiž všude tvrdě spali skřítci a on se je 
snažil vzbudit. Ben a Mína mu pomohli, a brzy se již 
na náměstíčku mezi domečky sešla spousta skřítků, 
zívajících, zpocených, malátných. Všichni se však 
vyděsili, když jim Fujara ukázal na věž s hodinami, 
které ukazovaly běh ročních období – ručička už dáv-
no ukazovala na podzim, okolo však stále vládlo léto. 
Zaspali! Příroda už neměla sil, a začala vadnout, a co 
nejhůř, ze světa mizely barvy, mnohá místa už byla 
jen černobílá. 

Skřítci se pod vedením Fujary rozeběhli do všech 
stran, rozhodnuti přírodu před úplným uschnutím 
zachránit a napravit, co svým zaspáním způsobili – 
musí co nejdříve přivolat podzim, každý podle toho, 
co umí. 

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://www.obchod.skaut.cz/
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Stejně jako v testovacím čísle představujeme i v tom 
říjnovém výjimečnou dětskou knihu s úkolem pro 
vás a vaše děti. Tentokrát jde o knihu Hilda, která 
vyšla letos v nakladatelství Paseka. Paseka vydala ně-
kolik výtečných knih pro děti a mládež, určitě se po-
dívejte na jejich další produkci, věříme, že vás osloví. 

S Hildou můžete dětem představit svět komiksu, 
můžete se dětí ptát, zda už nějakou komiksovou 
knihu znají, jak se jim líbila, můžete si půjčit další 
komiksové knihy z knihovny atp. 

Tematicky můžete navázat na symbolický rámec čísla 
– totiž na skřítky anebo si můžete udělat geografic-
kou odbočku a seznámit děti se severskými zeměmi, 
protože Hilda je právě severská hrdinka. 
A nezapomněli jsme ani na soutěž – pošlete nám do 
konce října vaše pokračování příběhu podle obrázků 
na vnitřní straně obálky časopisu. Vylosujeme jedno-
ho výherce, kterému knihu zašleme poštou. 
A jak můžete pokračování ztvárnit? V zásadě jakkoli 

– nakreslit, namalovat, vymodelovat a nafotit (nebo 
klidně i poslat), nafilmovat, napsat, … Fantazii se 
meze nekladou!

Aktivity
• povídání o obrázcích na vnitřní přední obálce 

časopisu
• ztvárnění pokračování příběhu a účast v soutěži
• povídání o komiksových knihách, které děti již 

znají; můžete si je přinést a společně prohléd-
nout

• výprava do knihovny a půjčení jiných komikso-
vých knížek pro děti

• výprava do knihovny a půjčení jiných knížek 
z nakladatelství Paseka (např. Lichožrouti, Rádio 
hlásí, Anne Frankeová – komiks, Šťastný skřítek  

– kniha o skřítcích a další…)

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 schůzky, 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 per-
spektivy druhého, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují 
v pracovních listech a Pěšince. 

            Kde je to možné, navazuje témata na jednotli-
vé pracovní 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, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, před-
stavivosti a fantazie, spolupráce se skupinou a ve 
skupině

Zdroje: 
www.paseka.cz

Hilda

http://www.paseka.cz/


Komiks v říjnovém čísle uvádí symbolický rámec 
a na vás je, abyste ho spolu s dětmi převyprávěli – co 
se na obrázcích děje? Jsou postavy stejné jako v tes-
tovacím čísle? Co zažívají tentokrát?

Vyprávění můžete s dětmi rozvinout o odpovědi na 
otázky: Co byste dělali vy, kdybyste se napili z kou-
zelné studánky a zmenšili se jako Ben, Mína, vedoucí 
Janka a další děti ze skupiny? Pomohli byste skřítko-
vi Fujarovi probudit ostatní skřítky a proč? 

Zamířit můžete otázkami ale i jinam – na oblast po-
moci nebo co děláte rádi venku, když je podzim? Jak 
vypadá podzimní příroda, co se v ní mění? Co byste 
na podzim s ostatními dětmi ještě rádi stihli? To si 
můžete společně zaznamenat na nástěnku a pokusit 
se během podzimu zrealizovat. Mějte v děti důvěru 
a plány uskutečněte. 

Tentokrát můžete zkusit jiný vyprávěcí postup – pře-
dávejte si předmět podle toho, kdo má nápad, jak by 
příběh mohl pokračovat. Zkuste všechny povzbudit k 
tomu, aby se zapojili, ale ty, kteří nechtějí, nechte jen 
poslouchat. Můžete zkusit vymyslet i pokračování 
příběhu a porovnat ho s tím, jak jsme ho vymysleli 
my v redakci. Pokračování můžete ztvárnit podobně 
jako v rubrice Knihy, kde jste se seznámili s Hildou. 

Na druhé straně se věnujeme tematice pocitů. Poví-
dejte si o tom, jak se asi cítí ti na obrázcích. Zařaďte 
klidně i další obrázky – z oblíbených knížek, časopisů 
atp. Doplnit to můžete poslední aktivitou rubriky – 
ze starého časopisu vystřihněte svůj vlastní, nalepte 
si ho do prázdného okénka a povídejte si i o něm. 
Zkuste zaměřit pozornost dětí ke všem zúčastněným 
na obrázcích.

Firma Terahry, která se zaměřuje na hry pro děti prá-
vě z oblasti pocitů, vydala i jednu, kterou si můžete 
koupit, nebo vyrobit doma podobnou. Jmenuje se-
Loto a učí děti rozpoznávat a pojmenovávat emoční 
stavy, zlepšuje komunikační dovednosti, rozvíjí slovní 
zásobu a prohlubuje vztahy mezi dětmi a dospělými. 

Aktivity
• vyprávění komiksu (varianta vyprávění: mluví 

ten, kdo má předmět)
• ztvárnění pokračování příběhu z komiksu
• vyprávění o tom, co děláte rádi na podzim, 

a společné plánování toho, co chcete ještě stih-
nout

• povídání o pomoci druhým, vymýšlení, kdo by 
ocenil vaši pomoc a její realizace

• popis obrázků z pravé strany rubriky
• vybírání obrázku do volného okénka na pravé 

straně a lepení, následné vyprávění, co na něm 
je a jak se cítí ti na obrázku

• hra Loto

Propojení s Pracovními listy
• 12. Každý má rád něco jiného
• 18. Komu mohu pomoci
• 19. Pocity
• 26. Spolupráce

Cíle časopisu
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly 
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí 

v rámci skautské schůzky, 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 per-
spektivy 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 pracovní 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
grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, před-
stavivosti a fantazie, city, vůle a sebepojetí, vztah 
k druhému člověku

Zdroje
www.terahry.cz/products/loto-pocity

1. Skřítci zaspali

http://www.terahry.cz/products/loto-pocity


Z her nabízených prostřednictvím rubriky si s dětmi 
zahrajte ty, které mají nejblíže k přírodě. Předtím ale 
nezapomeňte na to, o čem jsme psali již v minulé 
metodické příloze, totiž, že je dobré se dětí nejprve 
ptát, co o tématu již vědí a pak nezapomenout na 
názornost (a není nic lepšího, než s dětmi jít do pří-
rody a vše si naživo ukázat, než prohlížet v knihách 
nebo si o tom jen povídat – i když to je někdy také 
fajn a k užitku). 

Aktivity:
Hra na déšť
Před zahájením hry domluvte si s dětmi pravidla 
ukončení. Hra končí, když jsou všechny děti pochy-
tány a „prší“. Předpokládáte-li, že Mráček (honič) 
všechny děti nepochytá, domluvte si časový limit na 
honičku.

Hra (nejen) s dubovými listy
Cílem hry není posbírat druhé skupině, co nejvíce 
listů, ale rozvoj (před)matematických dovedností 
(brát listy po jednom), nepodvádět a rozvíjet smysl 
pro fair play a v neposlední řadě orientace v prosto-
ru (při hře do nikoho nevrazit). Navíc si děti u hry 
krásně zaběhají. Hru hrajte, dokud vidíte, že děti hra 
baví, popř. si určete krátký časový limit. Hru je také 
možné hrát po menších skupinkách. Pokud děti hra 
stále baví, můžou se prostřídat. Jak je z názvu pa-
trné, hru můžete hrát také se žaludy, kaštany, šípky 
a jiným materiálem. Venku i v klubovně.

Listy jsou úžasný pracovní materiál, který je na pod-
zim lehce k dostání. Můžete listy využít také např. 
při hrách s padákem. Inspirace najdete v knize 
Hrajeme si s padákem, kterou vydalo nakladatelství 
Portál. 

Nezapomeňte posléze na kontrolu klíšťat.

Propojení s Pracovními listy
• 26. Spolupráce
• 37. Roční období

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 schůzky, 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
2.1.2. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují 

v pracovních listech a Pěšince. 
            Kde je to možné, navazuje témata na jednotli-

vé pracovní 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 a jemná motorika, grafomotorika (jazyk 
a řeč), společenská, environmentální senzitivita

Zdroje: 
Kniha Hrajeme si s padákem: http://obchod.portal.
cz/hrajeme-si-s-padakem

2. Až naprší a uschne

http://obchod.portal.cz/hrajeme-si-s-padakem
http://obchod.portal.cz/hrajeme-si-s-padakem


Cílem rubriky zabývající se pokusy je spolupráce 
dětí, poznávání světa a toho, co se v něm děje. I ten-
tokrát si můžete aktivitu nachystat pro každého 
zvlášť nebo pro celou skupinu dětí najednou. Pokus-
te se vést děti k tomu, aby se samy domluvily, jak bu-
dou při přípravě i realizaci pokusu postupovat. Věřte 
dětem, že to dokážou i bez vaší pomoci. Tu budou 
potřebovat spíše v realizaci samotné a ve vysvětlení 
toho, co se při pokusu dělo. 

Dětem můžete dopředu zadat, co mají přinést a na-
chystat, nebo to můžete obstarat sami. Pokud se 
rozhodnete, že si děti mají pomůcky samy přinést, 
připravte se na variantu, že mohou zapomenout 
(můžete realizaci pokusu odložit na příště, až budou 
pomůcky mít, můžete mít nějaké náhradní pro jisto-
tu nebo můžete zkusit improvizovat – my fandíme 
poslední variantě). 

Odkaz na text celého pokusu s vysvětlením najdete 
na adrese: https://sites.google.com/site/dochepo/se-
znam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c. 

Dejte s dětmi dohromady seznam potravin obsa-
hujících vitamin C (a obrázky si pak nakreslete do 
volného pole, můžete je i vyhledat ve starých časo-
pisech a nalepit podobně jako v komiksu). Vitamin C 
obsahují především různé bobule (borůvky, brusinky, 
cizokrajné goji neboli kustovnice čínská), jablka, cit-
rusy, paprika, brokolice, tmavě zelená listová zeleni-
na nebo rajčata. O vitaminu C najdete více informa-
cí například na webu Margit Slimákové: 
www.margit.cz/encyklopedie/vitamin-c. 

O tom, jak vést reflexi toho, co se dělo se můžete 
inspirovat v knize Vědci v mateřské škole. 

Aktivity
• realizace a reflexe pokusu
• vytváření kartiček s obrázky, na kterých 
        jsou potraviny obsahující vitamin C

Propojení s Pracovními listy
• 3. Když jsem nemocný
• 8. Správné oblékání
• 11. Zdravé a nezdravé
• 26. Spolupráce
• 31. Co nám dává příroda

Cíle časopisu
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených čin-

ností (pomáhám s...)
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí 

v rámci skautské schůzky, a to jak individuální, 
tak skupinovou 

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky 
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeob-

sluhu
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.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené 
podněty.

Rozvojové oblasti: 
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč; rozvíje-
ní poznání, představivosti a fantazie; spolupráce ve 
skupině

Zdroje
Text a vysvětlení pokusu: https://sites.google.com/
site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitami-
nu-c
Vitamin C: www.margit.cz/encyklopedie/vitamin-c
Kniha Vědci v mateřské škole: http://obchod.portal.
cz/vedci-v-materske-skole. 
Bakalářská práce Využití pokusu u předškolních 
dětí v environmentální výchově: http://theses.cz/id/
ilmusv/downloadPraceContent_adipIdno_15368
Nápady na další ozkoušené pokusy na webu RVP: 
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/7595/POKUSY-PRO-

-PREDSKOLAKY.html. 

3. Připravit se na zimu

https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c
http://www.margit.cz/encyklopedie/vitamin-c
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/rozpustnost-vitaminu-c
http://www.margit.cz/encyklopedie/vitamin-c
http://obchod.portal.cz/vedci-v-materske-skole
http://obchod.portal.cz/vedci-v-materske-skole
http://theses.cz/id/ilmusv/downloadPraceContent_adipIdno_15368
http://theses.cz/id/ilmusv/downloadPraceContent_adipIdno_15368
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/7595/POKUSY-PRO-PREDSKOLAKY.html
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/7595/POKUSY-PRO-PREDSKOLAKY.html


4. Kouzla skřítka Kulináře: Jídlo jako živé!
V rubrice věnující se vaření a přípravě jídla (tedy 
i sebeobsluhy dětí) jsme se tentokrát zaměřili mj. na 
přípravu svačinek. Na internetu existuje řada blogů, 
které představují způsob, jak pro děti přípravu jed-
noduchých svačinek udělat atraktivnější, aby měly 
chuť se samy zapojit. Příkladem za všechny může 
být stránka www.hravasnidane.cz. Mrkněte se na ni, 
najdete tam spoustu inspirace. Při přípravě jídla se 
nevyhnete práci s nožem. Určitě je dobré se na to 
nachystat, pokud to děti ještě neumí. Doma si práci 
vyzkoušejte dříve, než ji předvedete dětem. Osvěd-
čilo se nám (i s úplně malými dětmi) práci ukázat 
a nekomentovat slovně – zvlášť pro ty malé je nároč-
né soustředit se na slova i ukázku naráz. 

Můžete se pustit i do výroby vlastní kuchařky. Pokud 
děti ještě nepíší, můžete ji vytvořit pomocí vlast-
noručně nakreslených obrázků nebo vystříhaných 
starých kulinářských časopisů. Jako vzor vám mohou 
posloužit dvě kuchařky pro děti, které u nás vyšly 
a které my doporučujeme – Dětem vstup povolen 
(ilustrovala ji jedna z výtvarnic časopisu – Jana Na-
chlingerová, která má na starosti rubriku, ve které 
najdete hudebně-dramatické aktivity) a Čáry máry 
v kuchyni. Obě jsou výtvarně velmi vydařené a zvlád-
nou podle nich vařit i malé děti. 

K využití nás vyzývala i tvorba výtvarníka z 16. stole-
tí – Guiseppe Arcimbolda. Můžete si o něm s dětmi 
půjčit v knihovně nějakou knihu nebo vytisknout 
několik obrázků z internetu a prohlédnout si je. Tře-
ba vám poslouží i pro vaši výtvarnou tvorbu! Poměr-
ně rozsáhlým zdrojem pro vás může být např. web: 
www.giuseppe-arcimboldo.org. 

Alternativou k pastelkám u první aktivity mohou být 
prstové barvy. Kdybyste hledali zdraví nezávadné a 
ekologické, můžete je pořídit např. od firmy Öko-
norm nebo Ses, popř. si je můžete vyrobit. Návod na-
jdete např. na webu: www.i-creative.cz/2015/01/22/
navod-na-prstove-barvy. 
Pokud byste se s dětmi chtěli věnovat míchání barev, 
jako zdroj pro teoretické bádání vám mohou poslou-

žit Kartičky barev od rodinné firmy Juchuuu: 
https://www.facebook.com/juchuuu.cards. Karty jsou 
z folií, na kterých jsou jednotlivé barvy. Když karty 
překrýváte přes sebe, vznikají nové barvy. Karty 
mohou posloužit pro učení se, jak se barvy skládají 
nebo třeba přes koukání na svět, popř. je v noci pro-
svítit baterkou. 

Pokud máte ve skupince nebo doma menší děti, jistě 
se jim bude líbit jedna ze dvou v češtině vydaných 
knížek francouzského výtvarníka Hervého Tulleta 
s názvem Barvy. Je hravá a baví i dospělé. 

Poslední aktivita na pravé stránce rubriky se jmenu-
je Kompot. Její pravidla jsou následující: Všichni hrá-
či si sednou do kruhu a jeden z nich (nebo vedoucí 
či rodič) každému pošeptá, co je za ovoce. Ideální 
je, když je tak pět druhů. Pak vždy zahlásí jedno 
ovoce a ti hráči mající stejné si vymění místa. Upro-
střed stojí vždy jeden se zavázanýma očima a snaží 
se je pochytat. Pokud hráče chytí, vymění si role. 
Když hráč uprostřed zahlásí „kompot“, musí si všich-
ni hráči vyměnit místa. 

Aktivity
• vybarvování krajiny
• příprava svačinky
• prohlížení Arcimboldovy tvorby
        a vlastní tvorba podle jeho námětů
• hra Kompot
• prohlížení knihy Barvy
• práce s barevnými foliemi
• výroba kuchařky

Propojení s Pracovními listy:
• 4. Na koho se obrátím
• 6. Prostorová představivost 
• 11. Zdravé a nezdravé
• 24. Kam patřím
• 26. Spolupráce
• 37. Roční období

Cíle časopisu
1.1.1. Podporuje poznávání světa
            všemi smysly
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do 
            přirozených činností (pomáhám s...)
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí 

v rámci skautské schůzky, a to jak individuální, 
tak skupinovou

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeob-

sluhu
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa 
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte 
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují 

v pracovních listech a Pěšince. Kde je to možné, 
navazuje témata na jednotlivé pracovní 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

Rozvojové oblasti: 
jemná motorika, grafomotorika, rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie

Zdroje: 
Inspirační web pro přípravu snídaní a svačinek: 
www.hravasnidane.cz
Kniha Čáry máry v kuchyni: www.evachupikova.
cz/268aacutery-maacutery-v-kuchyni.html
Kniha Dětem vstup povolen: www.jota.cz/kuchyne-

-detem-vstup-povolen
Návod na výrobu prstových barev: www.i-creative.
cz/2015/01/22/navod-na-prstove-barvy
Kartičky barev: www.facebook.com/juchuuu.cards
Kniha Barvy: http://obchod.portal.cz/barvy
Podle tvořivé rubriky si můžete vyrobit lucernu, kte-
rou v prosinci budete moci využít k přenosu betlém-
ského světla. 

http://www.hravasnidane.cz/
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Malé doporučení k tvorbě – použijte nerezovou 
drátěnku, s umělohmotnou by to nešlo dobře. 

Na podzim si nezapomeňte nasbírat do zásoby pod-
zimní plody, budou se vám hodit na všelijaká tvoření 
v zimě i poté. Co s nimi můžete například dělat? Vy-
tvořte si náhrdelník. Můžete použít ostré jehly, popř. 
existují i jehly s tupým koncem. Některým plodům 
bude třeba vyvrtat díru špejlí se špičatým hrotem 
nebo nebozezem. Pokud něco nepůjde provrtat, zkus-
te plod zavázat, např. bukvici nebo čepičku žaludu.

K další doplňující aktivitě Jaké písmeno bude dál?, 
můžete použít již vytvořený náhrdelník. Na prázdný 
papír velikosti A4 nakreslete náhrdelník s prázdnými 
kolečky. Ta budou tak velká, aby se do nich vešlo tis-
kací písmeno psané dítětem. První tři kolečka mají 
v sobě tiskací písmena podle začátečních písmen 
plodů na vytvořeném náhrdelníku. Taky je možné 
nakreslit na polovině A4 náhrdelník z plodů a vedle 
něj prázdný náhrdelník, kde děti budou doplňovat 
začáteční písmena plodů. 

Plody můžete také použít přímo místo štětců a pas-
telek. Vezměte si s sebou na procházku čtvrtku 
a najděte nějaký plod, který bude kreslit (plody bezu, 
ptačího zobu, jeřabiny, šípky). Zkuste s ním na papír 
namalovat jednoduchý obrázek.

Aktivita Bludiště je navržena tak, že děti nemusí pře-
dem znát, které plody a listy ze stromu/keře k sobě 
patří. Hledejte listy, plody a stromy v podzimní příro-
dě. Nechte děti nejprve spojovat plody a listy prstem. 
Až spojí, co k sobě patří, nechte je dráhami znovu 
kroužit. Jde o uvolňovací cvik pro ruku při psaní. 
Není důležitá přesnost, ale plynulost! Děti mohou 
bez obav přetahovat. Jsou děti, které nechtějí přeta-
hovat, aby si obrázek neponičily. Do této aktivity je 
nenuťte a při vhodné příležitosti jim vytvořte aktivi-
tu podobnou, mimo časopis.

Rozvíjejte s dětmi jejich slovní zásobu. Ptejte se: 
„Když je list z dubu, tak je … (dubový). Šiška z borovi-
ce je … (borovicová); podobně smrk – smrková, jedle 

– jedlová apod. Keř růží je … (růžový)“ atp.

Na aktivitu Šaty pro stromy budete potřebovat listy. 
Nasbírané listy si v klubovně nejprve vylisujte. Po-
kud vám zbydou listy i po této aktivitě, můžete je 
použít k výtvarným činnostem.

Děti upozorněte, že vylisované listy jsou křehké a je 
třeba s nimi zacházet opatrně, aby se neroztrhly. Vy-
berte si vhodné místo v klubovně, kde nebude vadit 
případný nepořádek z listů a ostatních přírodnin. 
Dětem nejprve dejte listy. Úkolem je vytvořit společ-
ně podzimní šaty pro stromy. Až děti dokončí šaty 
z listů, dejte jim podzimní plody, aby šaty dozdobily. 
Pozor na již vytvořené šaty z listů. Po „ušití“ šatů 
pro stromy se kolem nich posaďte s dětmi do kruhu 
a nechte děti výsledné dílo pozorovat. Pak začněte 
diskuzní kruh. Vedoucí je moderátorem. Zjišťuje, jak 
se dětem společně na šatech pracovalo (Jak se šaty 
šily?). Povedlo se jim, co chtěly? Byly nějaké problé-
my? Pokud byly, vyřešily se? Pokud se problémy ne-
vyřešily, jak je vyřešíme společně teď?

Moderátor diskuzního kruhu hlídá, aby si děti neská-
kaly do řeči, mohly dokončit myšlenku. Aktivuje 
i ostýchavé děti. Vhodné jsou otevřené otázky, na 
které nelze jednoduše odpovědět ano – ne.

Aktivity
• výroba lucerny
• bludiště
• jaké písmeno bude dál
• malování lesními plody
• sběr lesních plodů a listy, lisování
• šaty pro stromy

Propojení 
s Pracovními listy
• 19. Pocity
• 26. Spolupráce
• 34. Lesní plody
• 37. Roční období

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 schůzky, 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 pracovní 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, city 
a vůle – vyjádření pocitů, dokončení činnosti, inter-
personální, společenská, environmentální

Zdroje:
Kniha Dívej se, tvoř a povídej: http://obchod.portal.
cz/divej-se-tvor-a-povidej-

5. S podzimem bývá brzo tma

http://obchod.portal.cz/divej-se-tvor-a-povidej-
http://obchod.portal.cz/divej-se-tvor-a-povidej-


Skřítci Podzimníčci dávají všem nahlas vědět, že 
podzim už je tady. K tomu používají bubnování 
a troubení, stejně jako když bylo v dřívějších dobách 
potřeba oznámit nějakou důležitou zprávu. S dětmi 
si můžeme popovídat o tom, jak se v dnešní době 
dozvídáme o nových zprávách. Jak se lidé od trubačů 
a bubeníků posunuli k rádiu, televizi a internetu.

Mnoho dětí benjamínkovského věku má rádo bub-
nování. Dělat velký rámus bývá hodně oblíbené. 
Zkuste společně hrát na vyrobené nástroje. Bubno-
vat se dá přeci téměř na cokoliv. Zkuste hrát nahlas, 
nebo naopak potichu. Povězte si také, jaké to je, když 
hraje dohromady hodně lidí. Jak funguje kapela 
a orchestr? Každý si může také vyzkoušet všechny 
hráče řídit a stát se tak dirigentem. 

Podzimní pohybovka 
Zahrajte si s dětmi obdobu známé hry „Chodí pešek 
okolo“. Děti sedí v kroužku, jedno dítě chodí okolo. 
Pak někomu z dětí v kruhu zaklepe na záda a zeptá 
se: „Kdo ťuká?“ Odpovědí je např. podzim, listí, bláto, 
déšt (můžeme vymýšlet další slova spojená s pod-
zimem). Pak honí toho, kdo ťukal a ten se snaží sed-
nout na jeho místo. 

Hra na dirigenta 
Při hře na dirigenta si každé dítě může vyzkoušet 
řídit celou kapelu/orchestr.  
Při střídání rolí se děti učí být tím, kdo poslouchá 
a také tím, kdo může druhé řídit, mít možnost určo-
vat, co a jak bude skupina hrát.  
Důležité je ale domluvit se dopředu s ostatními 
dětmi, jakým způsobem dirigent kapelu řídí, kdy se 
dirigenti střídají a jak tato hra končí. 
 
Košík plný ovoce
Podobnou aktivitu si můžete udělat s benjamínky 
na schůzce: Doneste si každý na schůzku nějaké pod-
zimní plody (zeleninu, ovoce, ořechy, kaštany, žalu-
dy,...)  a zkuste je roztřídit jako skřítci Podzimníčci. 
Při třídění ovoce si s dětmi pojmenujte různé druhy. 

Ohraničte provázkem například všechnu zeleninu, 
ovoce, plody podle barvy nebo seřaďte vytvořené 
skupiny podle velikosti. Kterého ovoce je nejméně 
a kterého nejvíce? 
Povídejte si, které z plodů jíme a které jsou potravou 
někoho jiného. Které plody mi chutnají?

Cesta domů: když mám plné ruce, ...
Venku si můžeme připravit obdobnou hru na bludi-
ště, které mohu projít jen bez použití rukou. Ty mám 
za zády nebo v nich něco nesu. 

Podzimní zpívání
Skřítek si pod stromem zpívá písničku, aby mu čeká-
ní na lepší počasí rychle uběhlo. Kdo pozná nakresle-
nou písničku „Holka modrooká?“
Společně si ji zazpívejte. Můžete připojit další verze, 
kdy všechny samohlásky nahradíte jednou a poté 
jinou. Např. Halka, madraaká nasadavaj a pataka,...

Další písničky s podzimní tématikou najdete napří-
klad na tomto odkaze: http://www.collegium.cz/noty/
pdf/podzimni_zpevnik.pdf

Aktivity:
• povídání o tom, jak se dozvídáme 
       o nových zprávách
• bubnování
• výroba nástrojů k bubnování a hraní
• podzimní pohybovka
• košík plný ovoce
• hra na dirigenta
• cesta domů: když mám plné ruce, …
• podzimní zpívání

Propojení s pracovními listy: 
• 6. Prostorová představivost
• 12. Každý má rád něco jiného
• 26. Spolupráce
• 31. Co nám dává příroda
• 34. Lesní plody
• 37. Roční období

Cíle: 
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 schůzky, 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 

vpracovních listech a Pěšince. Kde je to možné, 
navazuje témata na jednotlivé pracovní 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

Rozvojové oblasti: 
hrubá motorika, jemná motorika, jazyk a řeč, práce 
ve skupině, environmentální

Zdroje:
Písně s podzimní tematikou: www.collegium.cz/noty/
pdf/podzimni_zpevnik.pdf

6. Vstávej, vstávej, rata-ta… podzim ťuká na vrata

http://www.collegium.cz/noty/pdf/podzimni_zpevnik.pdf
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http://www.collegium.cz/noty/pdf/podzimni_zpevnik.pdf


Místem, kde žijí skřítci Podzimníčci, je osada Pod-
zimníčkov. Právě té se věnuje další z rubrik říjnového 
čísla. Skřítci se společně chystají na podzimní sou-
sedskou slavnost. Vyprávějte si s dětmi o tom, co na 
takové slavnosti můžeme zažít. Inspirací vám může 
být například akce Zažít město jinak nebo jiné po-
dobné lokální příležitosti k setkávání.

Povídejte si o rozdílu mezi velkoměstem, městem, 
osadou, vesnicí a o tom, jaká povolání mohou lidé 
vykonávat, co by chtěly v budoucnu dělat děti. 
Domeček skřítka skláře můžete propojit s rubrikou: 
Představovačka, ve které se seznámíte s družinou 
benjamínků Skřítků. Ti žijí v Jablonci nad Nisou, ve 
kterém se dodnes vyrábí sklo a bižuterie. 

A až budete s dětmi v lese nebo v parku, postavte si 
také příbytky pro skřítky.

Ten dělá to a ten zas tohle
Námět na předváděcí hru, při které děti poznávají 
různé činnosti a povolání. 

Přípravu na hru vám usnadní kartičky s nakreslený-
mi povoláními, např. hra PEXETRIO – povolání, pexe-
so – řemesla.

Mapka Podzimníčkova
Povídejte si, o tom, kdo bydlí v jaké části města, ves-
nice. Jak vypadá vaše ulice a město? Kdo bydlí blízko 
vás, co víte o svých sousedech? Co udělám, když za-
bloudím? K čemu používáme mapy?

Povídání můžete zavést i k tématu pomoci – bydlí ve 
vaší vesnici, městě nějací staří lidé, kteří potřebují 
pomoci? Jak bychom jim mohli pomoci? 

Zkuste se podle mapy navzájem navigovat. Procvi-
čujte s dětmi vpravo/vlevo a základní pokyny navi-
gace. Dále pojmy: vedle, naproti, atd. 

Symboly
Povídejte si s dětmi, jakým způsobem se dostanou 
na různá místa, kam pravidelně chodí. Např. do škol-
ky, na nákup, na skautskou schůzku?
Jaké používají dopravní prostředky? Jak se při cestě 
chováme, aby se nám nic nestalo?

Aktivity
• povídání o rozdílu mezi velkoměstem, 
        městem, vesnicí, osadou
• povídání o povoláních
• povídání o posvícení
• navigování podle mapky
• povídání o tom, kdo kde bydlí
• povídání o pomoci druhým lidem, 
        kteří bydlí v našem městě/vesnici
• seznámení s mapami
• vybarvování domečků
• hra Ten dělá to a ten zas tohle...

Propojení s Pracovními listy: 
• 2. Chování v MHD a na ulici 
• 6. Prostorová představivost
• 7. Přecházení
• 18. Komu mohu pomoci 
• 23. Dům
• 28. Povolání 
• 30. Společné rysy
• 36. Neztratím se
• 37. Roční období

Cíle: 
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí 

v rámci skautské schůzky, 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
2.2.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují 

            v pracovních listech a Pěšince. 
            Kde je to možné,navazuje témata na jednotli-

vé pracovní listy
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené 

podněty

Rozvojové oblastí: 
grafomotorika, jazyk a řeč, vztah k druhému člověku, 
spolupráce ve skupině, environmentální

7. Posvícení v Podzimníčkově

http://zazitmestojinak.cz/


I tentokrát se můžete seznámit se skupinou Ben-
jamínků – jsou z Jablonce nad Nisou a jmenují se 
Skřítci. 

Budeme velmi rádi, když se zapojíte do Fotopředsta-
vovačky a napíšete nám do redakce – rádi vás před-
stavíme ostatním. 

Se svojí skupinou benjamínků si prohlédněte fotky 
Skřítků z Jablonce, můžete se podívat i na vlastní, 
pokud máte, můžete si povídat o tom, co vás baví 
dělat společně. Můžete využít nabídky a seznámit se 
se Skřítky – napište jim dopis nebo se domluvte na 
seznámení na živo, pokud vám to vzdálenost umožní. 

Podívejte se, jak vypadá šátek Skřítků. Jak vypadá 
ten váš? Vytvořte si svůj vlastní, pokud nemáte. 
Můžete s dětmi procvičovat geometrické tvary – „vy-
kopnout“ můžete od trojúhelníkového tvaru šátku. 

Půjčte si v knihovně knihu Lexikon ohrožených dru-
hů strašidel. Můžete společně vytvořit svá vlastní 
strašidla – využít můžete keramickou hlínu nebo 
samotvrdnoucí hmotu, látky, papír a mnoho dalšího 
výtvarného materiálu. 

Aktivity
• seznámení se Skřítky z Jablonce nad Nisou
• psaní dopisu (s pomocí dospělého)
• tvorba šátku
• tvorba skřítků
• prohlížení knihy Lexikon ohrožených druhů 

strašidel
• počítání barevných skřítků
• procvičování geometrických tvarů

Propojení s Pracovními listy
• 6. Prostorová představivost
• 14. Naslouchání okolí
• 30. Společné rysy

Cíle
3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných 

oddílů Benjamínků (vhodnou formou), sezna-
muje se skautským hnutím.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit 
z pracovních listů. 

            Jeho obsah je použitelný na schůzce.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují 

v pracovních listech a Pěšince. 
           Kde je to možné, navazuje témata na jednotli-

vé pracovní listy.

8. Fotopředstavovačka



Povede se vám a dětem dostat se domů? Zahrajte 
si deskovou hru. Budete potřebovat hrací plán na 
zadní vnější obálce časopisu, figurky, hrací kostku 
a karty, které jsou součástí této metodické přílohy 
k vytištění. Měly by se vám vejít na jednu A4. Mů-
žete je využít i jindy než jen při hraní deskové hry 

– vozte je s sebou například na výpravy a zkraťte si 
cestu vlakem apod. Mohou být vaším zásobníkem 
drobných aktivit.
 
Pole s Hrníčkem
Pokud se dětem nepodaří v průběhu hry stoupnout 
na Hrníček, musí se vracet od studánky zpátky, do-
kud na něj nestoupnou. Jako symbol, že děti na toto 
pole stouply, dejte dětem opravdový hrníček nebo 
vyrobte kartičku s obrázkem hrníčku.

Karta č. 1
Obtížnější varianta – děti hrají vzdálenostní hru. 
Barevné lístky nechte na stole a děti bez nich hledají 
podle toho, jakou barvu jim někdo ze skupiny určí 
(musí si pamatovat, co hledají). Karty ideálně zala-
minujte, mohou posloužit kdykoli jindy a i na jinou 
aktivitu.
Jako rozvíjející aktivitu si můžete později s dětmi 
zahrát hru Čáp ztratil čepičku.

Karta č. 2
Můžete si měsíce narození prozradit s pohybem. Dě-
tem postupně jmenujte jednotlivé měsíce, jak jdou 
během roku a děti si stoupnou, až uslyší svůj měsíc.

Karta č. 4
Rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti – tvoření ho-
monym (slova, která mají stejný tvar, ale mají jiný 
význam). 

Karta č. 5
S dětmi se dále můžete bavit, co je vitamin a vitami-
ny. K čemu jsou dobré a proč je naše tělo potřebuje.

Karta č. 6
Metodika: Tuto aktivitu lze rozvinout i při výletě 
venku. Všímejte si, co vytvořila příroda a co člověk. 
V klubovně si můžete vytvořit plakáty.

Karta č. 8
Povídejte si s dětmi na téma povolání, zaměstnání. 

Propojení s Pracovními listy
• 5. Nebezpečné
• 13. Kolik je mi let (ve kterém měsíci 
               jsem se narodil/a)
• 15. Pohádkové postavy
• 26. Spolupráce
• 28. Povolání
• 34. Lesní plody
• 37. Roční období

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 schůzky, 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

Rozvíjené oblasti
jemná, hrubá motorika, jazyk a řeč, interpersonální, 
společenská, environmentální

deskovka



Podle prostředí, kde budete hrát, 
kolik podzimních barev dokážete 
venku najít? Kolik v klubovně?  
Připravte si barevné lístky a podle 
nich nechte děti hledat předměty 
kolem sebe. Stačí jich jen málo, pro 
starší děti použijte i odstíny barev.

Co všechno může být nebo může mít 
LIST? Podporujeme děti, aby vymysle-
ly co nejvíce slov.

Nasbírejte v lese různé plody a semín- 
ka, v klubovně stačí zmuchlat kousek 
papíru. Postavte tyto závodníky na 
dráhu. Závody ve foukání začínají! 
Vyhrává každý, kdo dopraví svého   
závodníka do cíle!

Víte, kdy přesně nastane podzim 
podle kalendáře? 
Kdy jste se narodili vy? 

Víte, kdy přesně nastane podzim 
podle kalendáře? 
Kdy jste se narodili vy? 

Jaké znáte druhy ovoce a zeleniny? 
Vyberte si jednu skupinu a pořádně si 
s ní zapinkejte! Hrají dvě družstva, 
která na přeskáčku říkají jednotlivé 
druhy ovoce nebo zeleniny. Slova se 
nesmí opakovat. Hra končí, když už 
nikdo nevymyslí žádná slova. Jde stále 
o tenis, takže vedoucí podává míč 
a ostatní odpalují. Po skončení hry 
postupte o 5 políček dopředu. 

Skřítci jsou nešťastní, někdo jim 
místo podzimu rozházel po lese úplně 
něco jiného! Poznáte, co patří do 
podzimní přírody a co ne?

V čem všem se skrývá vitamín C?


