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Úvod
V ruce držíte (nebo čtete na svých obrazovkách) již 
třetí metodickou přílohu, tentokrát k prosincovému 
číslu o hvězdě. Hlavním smyslem této přílohy je 
po  moci vám – vůdcům a vůdkyním, rodičům či uči-
telkám a učitelům či průvodcům, aby se vám s časo-
pisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se do časopisu přímo 
nevešly nebo svých charakterem nehodily. Doufáme, 
že vám tato příloha bude k užitku.

I 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 Pra-
covními listy pro benjamínky, ke stažení je najdete 
na adrese: http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/
dle-vychovnych-kategorii/benjaminci. 

Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes 
e-shop na adrese: www.junshop.cz. 

Zpětná vazba
Jsme moc vděční vám všem, kteří si dáte práci s tím, 
abyste nám napsali, co se vám líbí, co potřebujete 
jinak. I nadále máte tuto možnost. 

Napsat nám můžete na e-mail: 
julie.dominika.zemanova@skaut.cz 

Předem vám děkujeme!

Symbolický rámec 
Prosincové číslo časopisu Ben Já Mína ladí se zimou, 
s nadcházejícími vánočními svátky. Vedoucí Janka 
a děti Ben, Mína a jejich kamarádi vyrážejí opět za 
dobrodružstvím mimo klubovnu a při své cestě si 
povídají, když tu najednou vidí, že padá hvězda, kte-
rá zůstane ležet opodál. Jdou k ní, přemýšlejí, co s ní. 
Rozhodnou se ji tam jen tak nenechat a dál s ní pu-
tují a hledají pro ni vhodné místo. Nakonec ji vyšlou 
zpátky na nebe. 

Symbolický rámec podobně jako v minulém čísle pra-
cuje s fantazijním příběhem. Je na vás na vedoucích 
a rodičích, abyste citlivě odhadli, zda takový příběh 
děti zvládnou a potěší je, nebo zda s ním bude potře-
ba pracovat jinak. Ne každé dítě v každém věku je 
schopno na nereálný příběh „nasednout“. A to je zce-
la v pořádku. Pokud byste potřebovali, aby byl příběh 
reálný, můžete ho např. představit jako divadelní hru 
nebo pracovat s myšlenkou, že hvězda není opravdo-
vá. Anebo – pokud máte svůj vlastní symbolický 
rámec a nehodí se vám pracovat s nějakým dalším, 
využít to vůbec nemusíte a můžete s dětmi jen tvořit 
a hrát si jednotlivé aktivity v čísle popsané. 

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
www.junshop.cz


Nadcházející Vánoce jsou dobrým obdobím pro 
zklid   nění a zastavení i pro malé děti. Využijme toho 
a čtěme si s nimi nebo poslouchejme audio nahrávky 
s vánoční tématikou. Je to i dobrá příležitost pro spo-
lečnou výrobu adventního věnce a zapalování svící. 
Zapalování můžete doprovodit vyslovením přáním 
(nebo pomyšlením v duchu).

My jsme pro vás ke čtení vybrali jednoduché, ale hez-
ké adventní knížečky z Adventního kalendáře, které 
vydalo nakladatelství Meander. V den vašeho ben-
jamínkovského setkání si můžete otevřít příslušnou 
knížečku a přečíst si společně, co je v ní. Zvládnou to 
i úplně malé děti. 

Můžete také soutěžit o dva výtisky! 
A co je k tomu po t ře ba udělat? 
Do 9. 12. 2016 poslat k nám do redakce na email: 
julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
(nebo na adresu: Julie Dominika Zemanová – Jítrava 
130, Křižany 46353) 
fotky vámi vytvořeného leporela s vánočním příbě-
hem. Výherce hned po tomto datu vylosujeme, aby 
k výhercům stihl Adventní kalendář přijít ještě ales-
poň na závěr adventu.

Doporučujeme i další vánoční knihy – moc krásná je 
Vánoční knížka nakladatelství Baobab, kterou ilust-
rovala Tereza Říčanová (autorka dalších povedených 
dětských knih). Je to citlivě vyprávěný vánoční příběh 
očima sedmileté holčičky. Sáhnout můžete i napří-
klad po knize Vánoce – Putování do Betléma http://
www.albatrosmedia.cz/vanoce.html). Knihu ilustro-
vala další výtečná česká ilustrátorka Renáta Fučíková. 
Ta ilustrovala i mnoho dalších knih pro děti, většinu 
z nich je však spíše pro starší. 

A poslední náš tip je na knihu Kouzelný kalendář od 
Josteina Gaardera (autora knihy Sofiin svět). Vyšla 
i jako audiokniha. Ta je ale spíše pro starší děti – vyu-
žijete, pokud pracujete i se světluškami a vlčaty nebo 
skautkami a skauty. 

Pokud byste se chtěli pustit do výroby adventního 
věnce a nikdy jste to ještě nedělali, můžete se mrk-
nout např. na web – http://deti.vira.cz/kalendar/
advent/Vyroba-adventniho-vence. Popřípadě se mů-
žete pustit to velkolepějšího projektu – výroby bet-
léma. Usnadnit si ho můžete pomocí vystřihovánky 
od Cesty domů (organizace zabývající se hospitní péčí 
a umíráním). Určitě je to vhodný čas pro převyprávě-
ní vánočního příběhu – ať už s knihami či bez nich. 

Aktivity
• povídání o obrázcích na vnitřní přední obálce 

časopisu
• vytvoření družinového leporela a účast v soutěži
• výprava do knihovny a půjčení jiných knížek 

o Vánocích a vánočním příběhu
• výprava do knihovny a půjčení jiných knížek 

z nakladatelství Meander (např. Silný jako med-
věd, Molly&Zuza, Říkadla pro celý den a další…)

• výroba adventního věnce a zapalování svící 
• povídání na téma – Jaká máme přání? 
• vyprávění vánočního příběhu

Propojení s Pracovními listy
19. Pocity
21. Mám vás rád
37. Roční období

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 skupi-
novou 

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti
jemná motorika, jazyk a řeč; city, vůle a sebepojetí; 
sociální oblast; environmentální oblast

Zdroje 
www.meander.cz
Kniha Adventní kalendář – www.meander.cz/advent-
ni-kalendar
Kniha Vánoční knížka – www.baobab-books.net/va-
nocni-knizka
Kniha Vánoce – Putování do Betléma – www.alba-
trosmedia.cz/vanoce.html
Kniha Kouzelný kalendář – www.ikarmel.cz/kniha/
Kouzelny-kalendar-2vyd_101940.html
Audiokniha Kouzelný kalendář – www.tympanum.cz/
cs/e-shop/7-kouzelny-kalendar
Vystřihovánka s knihou V Betlémě se svítí – http://
eshop.cestadomu.cz/cs/zbozi/v-betleme-se-sviti-kole-
dy-a-vystrihovanka

kniha Adventní kalendář

http://www.albatrosmedia.cz/vanoce.html
http://www.albatrosmedia.cz/vanoce.html
http://deti.vira.cz/kalendar/advent/Vyroba-adventniho-vence
http://deti.vira.cz/kalendar/advent/Vyroba-adventniho-vence
www.meander.cz
http://www.meander.cz/adventni-kalendar
http://www.meander.cz/adventni-kalendar
http://www.baobab-books.net/vanocni-knizka
http://www.baobab-books.net/vanocni-knizka
www.ikarmel.cz/kniha/Kouzelny-kalendar-2vyd_101940.html
www.ikarmel.cz/kniha/Kouzelny-kalendar-2vyd_101940.html
http://www.tympanum.cz/cs/e-shop/7-kouzelny-kalendar 
http://www.tympanum.cz/cs/e-shop/7-kouzelny-kalendar 
http://eshop.cestadomu.cz/cs/zbozi/v-betleme-se-sviti-koledy-a-vystrihovanka
http://eshop.cestadomu.cz/cs/zbozi/v-betleme-se-sviti-koledy-a-vystrihovanka
http://eshop.cestadomu.cz/cs/zbozi/v-betleme-se-sviti-koledy-a-vystrihovanka


I tentokrát komiks uvádí symbolický rámec čísla. 
Janka, Ben a Mína a ostatní děti se opět vydávají za 
klubovnu a naleznou hvězdu, kterou se rozhodnou 
vzít s sebou a najít ji místo. Zkuste s dětmi příběh 
převyprávět. Dejte prostor všem, ale nikoho do vy-
právění nenuťte. Vyprávění můžete doplnit aktivitou 
s živými obrazy – zkuste každé jednotlivé okénko 
s dětmi ztvárnit pomocí rozestavění se a předvádění 
toho, co vidíte na obrázku. Můžete se s dětmi rozdělit 
na menší skupiny, je-li vás více, a každá skupinka 
může vymyslet jeden obraz. 

Zaměřte svou pozornost i na to, že ne každému dítěti 
se musí chtít vyprávět příběh, který se v realitě ne-
může stát. Pokud na na takovou situaci dojde, mů-
žete příběh upravit tak, aby dával smysl – např. že je 
to celé jen záznam divadla. Nebo je to vhodná příle-
žitost pro povídání o tom, co už děti o hvězdách vědí 

– jak reálně vypadají, jaké mají vlastnosti. Pomoci si 
můžete nějakou knihou o hvězdách (např. Hvězdy 
a planety – Patrick Moore). Pokud máte možnost 
si s dětmi pustit díl pořadu Rosa a Dara s názvem 
Jak velké jsou hvězdy. Pořad nemá ani dvě minuty, 
nezabere vám to tedy mnoho času a děti nebudou 
sedět před obrazovkou dlouhý čas. K Rose a Daře byly 
vydány pracovní listy, které se dají koupit, k tématu 
hvězd se dá i jeden stáhnout (http://rosadara.tv/wp-

-content/uploads/2016/06/RD_pracovni_list_3_Po-
zorovan%C3%AD_hvezd.pdf) V pořadu se děti dozví, 
zda jsou hvězdy tak malé, jak se nám ze Země zdá, 
nebo je to jinak. Na webu pořadu jsou i omalovánky, 
vystřihovánky a další materiály k tisku. 

Povídejte si s dětmi o tom, co budete dělat v zimě vy. 
Jak se liší to, co se dá dělat v létě a co v zimě. Jednou 
z aktivit, kterou můžete v zimě dělat, je pozorování 
večerní oblohy (tématice hvězd se věnujeme v rubri-
ce Příroda s dvoustranou Kde bydlí hvězdy). 

Na druhé straně se věnujeme přáním. I jedno komik-
sové okénko se přáním věnuje a od toho se můžete 
odpíchnout. Úkolem dětí je spojit jeden obrázek 
z levého sloupce s obrázkem z pravého sloupce pod-
le toho, co si mohou lidé na obrázcích přát. Volná 
okénka slouží pro dokreslení toho, co si přejí samy 

děti. Pokud byste potřebovali větší prostor, vezmě-
te si velké čtvrtky. Můžete zkusit pracovat i s koláží 

– nechte děti v časopisech na rozstříhání situace 
vybrat a nalepit. Nebo si můžete o přáních povídat 
a říci si, jak by se to to dalo jednoduše namalovat 
pomocí symbolu, který by jim vlastní přání mohl 
připomenout. Důležité u aktivity je, že nemá jedno 
správné řešení. Nechte děti povídat o tom, proč spo-
jily které obrázky a proč to někdo jiný mohl udělat 
jinak. Povídejte si s dětmi o tom, co si přejí ony. Nebo 
zda máte nějaká společná přání.

Aktivity
• vyprávění příběhu v komiksu
• tvoření živých obrazů
• povídání o tom, co děti vědí o hvězdách
• shlédnutí pididílu pořadu Rosa a Dara
• materiály k individuální práci dětí z pořadu 

Rosa a Dara
• povídání o tom, co budeme dělat v zimě a jak se 

to liší od toho, co děláme v létě
• pozorování večerní oblohy
• prohlížení knihy Hvězdy a planety
• spojovačka s tématikou přání
• povídání o tom, co si přejeme

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost 
12. Každý má rád něco jiného
15. Pohádkové postavy
16. Zrcadlo
19. Pocity
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
37. Roční období
39. Vnímání přírody

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 skupi-
novou 

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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy.

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti
jemná motorika, grafomotorika, rozvíjení pozná-
ní, představivosti a fantazie, city, vůle a sebepojetí, 
vztah k druhému člověku, sociální oblast, envi-
ronmentální oblast

Zdroje
Pořad Rosa a Dara – Proč padají hvězdy – http://rosa-
dara.tv/#proc-padaji-hvezdy
Kniha Hvězdy a planety – http://www.slovart.cz/kni-
hy-v-cestine/obrazove-knihy/obrazove-encyklopedie/
hvezdy-a-planety.html?page_id=6086

1. Putování s hvězdou

http://rosadara.tv/wp-content/uploads/2016/06/RD_pracovni_list_3_Pozorovan%C3%AD_hvezd.pdf
http://rosadara.tv/wp-content/uploads/2016/06/RD_pracovni_list_3_Pozorovan%C3%AD_hvezd.pdf
http://rosadara.tv/wp-content/uploads/2016/06/RD_pracovni_list_3_Pozorovan%C3%AD_hvezd.pdf
http://rosadara.tv/#proc-padaji-hvezdy
http://rosadara.tv/#proc-padaji-hvezdy
http://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/obrazove-knihy/obrazove-encyklopedie/hvezdy-a-planety.html?page_id=6086
http://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/obrazove-knihy/obrazove-encyklopedie/hvezdy-a-planety.html?page_id=6086
http://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/obrazove-knihy/obrazove-encyklopedie/hvezdy-a-planety.html?page_id=6086


První z aktivit této rubriky je propojování stínu zvíře-
te s jeho obrázkovou podobou. Místo pod siluetami 
(stíny) je určeno pro několik málo otisků. K tomu 
si bu dete potřebovat vyrobit razítka. Můžete dle 
ná vodu použít brambory nebo dřevěné špalíčky 
a moosgumu. 

Výrobu razítka si v obou případech určitě předem 
zkuste, abyste věděli, co děti mohou zvládnout samy, 
co s pomocí a co musíte udělat sami podle jejich 
schopností a možností. Nechte děti, aby si navzájem 
pomáhaly a učily se od sebe. Můžete se společně 
podívat do nějaké knihy na stopy zvířat. Cílem není 
učit se stopy, ale seznámit děti s tím, že lidé, zvířata, 
prostě vše v pohybu nechává otisky. Protože otiskává-
ní obvykle děti velmi baví, budete potřebovat zvětšit 
plochu – dejte jim k dispozici A3 čtvrtku nebo papír. 
Na výrobu razítek z moosgumy budete potřebovat: 
dřevěný špalíček (nakoupit je můžete v různých 
hobby a výtvarných potřebách nebo vám je mohou 
vyrobit v truhlářstvích – ve stálém sortimentu je má 
např. Truhlářství Nožka), moosgumu (k dostání ve 
výtvarných potřebách nebo na internetu), lihový fix, 
voděodolné lepidlo (označení D3) a nůžky z maniků-
ry nebo jiné malé nůžky.

Postupujeme tak, že si nejprve si vystřihneme gu-
mu o velikosti dřevěného špalíčku, aby se nám ne-
stalo, že si obrázek vystřihneme moc velký. Potom 
si lihovým fixem (obyčejný by se nám při stříhání 
mazal) nakreslíme razítko. Použít můžeme i raznice, 
do většiny se ale moosguma nevejde, protože je sil-
nější. Pak vystřihneme požadovaný tvar. Doporučuji 
ze začátku lehké tvary (srdíčka, hvězdičky, kolečka…), 
pak přejít ke stopám, popř. stopy předkreslit. Vodě-
odolným lepidlem natřeme celou plochu dřívka 
a vystřihnutý tvar na něj položíme a přitlačíme. Teď 
již zbývá nechat zaschnout a můžeme tisknout. 
Barvy můžeme použít jakékoliv – inkoust, tempery, 
akrylové barvy, barvy na textil, jen je potřeba razítko 
vždy omýt, aby na nich barva nezaschla. Schnout 
necháváme v běžné pokojové teplotě, ne na topení. 
Místo dřevěného špalíčku můžeme použít třeba 
korkový špunt.

Aktivita s krmelcem je již určená k poznávání stop. 
Můžete si na stránku otisknout nebo nakreslit další 
stopy, které znáte nebo které najdete v nějaké knize. 
Tematika stop se dá rozšířit na výrobu odlitků, venku 
hrát na stopovanou apod. 

Na hlavním obrázku je jedno z dítě promrzlé – mů-
žete si s dětmi na to téma popovídat – jak se obléci, 
aby mi venku nebyla zima? Zvládnu to sám nebo 
potřebuji něčí pomoc? Co by mohlo pomoci dítěti 
na obrázku, kterému je zima, aby mu bylo tepleji? 
Umím si o pomoc někomu říct?

Povídat si s dětmi můžete i na téma světla – čím lidé 
svítí, když je tma? Jak to bylo bez elektřiny? Je možné 
vidět potmě i bez jakéhokoli světla? Už to děti zažily?

Aktivity
• spojování siluet s obrázky zvířat
• výroba razítek z brambor a otiskávání
• výroba razítek z moosgumy a otiskávání 

prohlížení knížky se stopami – www.databaze-
knih.cz/stitky/stopy-zvirat-5855 (pod odkazem 
najdete tipy na pět knih s tematikou stop zvířat)
prohlížení listu se stopami zvířat (vhodné k tisku 

– http://modresojky-bilitygri.blog.cz/0909/sto-
py-zvirat), dalším zajímavým zdrojem může být 
text na webu Vysněná zahrada: www.vysnenaza-
hrada.cz/2015/01/kdopak-to-chodi-po-zahrade-

-aneb-stopy.html
• určování stop na pravé straně rubriky
• výroba odlitků stop
• hra na stopovanou
• povídání o vhodném oblékání
• povídání na téma svícení ve tmě, vidění za tmy, 

apod.

Propojení s Pracovními listy
8. Správné oblékání
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období
39. Vnímání přírody
40. Výlet

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

skaut ské 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 perspektivy druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy.

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti 
biologická (hrubá a jemná motorika, grafomotorika), 
psychologická kognitivní, jazyk a řeč, společenská, 
environmentální

2. Život ve sněhu

http://www.databazeknih.cz/stitky/stopy-zvirat-5855
http://www.databazeknih.cz/stitky/stopy-zvirat-5855
http://modresojky-bilitygri.blog.cz/0909/stopy-zvirat
http://modresojky-bilitygri.blog.cz/0909/stopy-zvirat
http://www.vysnenazahrada.cz/2015/01/kdopak-to-chodi-po-zahrade-aneb-stopy.html
http://www.vysnenazahrada.cz/2015/01/kdopak-to-chodi-po-zahrade-aneb-stopy.html
http://www.vysnenazahrada.cz/2015/01/kdopak-to-chodi-po-zahrade-aneb-stopy.html


Pokus v této rubrice se věnuje výrobě duhy 
(která má rozveselit smutnou hvězdu :-)). 

Nejprve můžete začít obrázkovým čtením na levé 
straně rubriky (viz ústřední obrázek a text s obrázky 
pod ním). Tam jsou znázorněné i různé postupy vý-
roby duhy. Jeden ze způsobů, jak vyrobit duhu je na 
znázorněn na pravé straně rubriky. Budete k němu 
potřebovat sklenici vody, papír a sluneční svit nebo 
bíle svítící baterku. 

Bude-li svítit sluníčko, můžete pokus vyzkoušet s je-
ho pomocí, nebude-li, pomoci si můžete bíle svítící 
baterkou. Na parapet nebo stůl u okna postavíte 
skle nici vody tak, aby přímo na ní dopadaly sluneční 
paprsky. Několik centimetrů za sklenicí přidržíte bílý 
papír a chvilku budete hledat takovou polohu, aby 
se na něm objevila barevná duha. Budete-li vidět 
pou ze bílé proužky, hledejte dál, určitě se to vyplatí, 
abyste duhu našli. Vedle sebe budou vykreslené bar-
vy od červené přes žlutou, zelenou a modrou až po 
fialovou. V jakém pořadí jdou barvy po sobě dětem 
neříkejte a nechte je duhu zakreslit do volného místa 
na pravé stránce rubriky (popř. na větší papír, který 
dětem rozdáte). 

Zeptejte se dětí, jestli už viděly duhu na obloze, co 
o duze vědí. Pokus si s dětmi můžete osvětlit – 
využij te k tomu obrázkové čtení. Vysvětlení upravte 
slovní kem i podrobností úměrně schopnostem dětí. 
Dopředu si též rozmyslete nebo s dětmi domluvte, 
zda budete pracovat jako jedna velká skupina, nebo 
v menších skupinkách. Vhodné může být i doma 
pokus vyzkoušet, abyste věděli, jak dlouho vám asi 
může trvat duhu najít a jak moc musí slunce svítit. 

Aktivity
• zjištění, co s dětmi o duze víte
• vyhledání informací v knize
• realizace pokusu a jeho vysvětlení
• obrázkové čtení
• popis různých postupů výroby duhy na ústřed-

ním obrázku na levé straně
• zakreslení viděného barevného spektra

Propojení s Pracovními listy
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
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 schůzky, a to jak individuální, tak skupi-
novou

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
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-

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

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pra-
covních 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, grafomotorika, 
rozvíjení poznání, jazyk a řeč, environmentální 
oblast

3. rozveselit hvězdu



4. Znají hvězdy sladkosti?
V úvodu rubriky se s dětmi můžete zaměřit na vy-
právění pohádky – jakou pohádku byste vyprávěly 
nemocné sestře, unavené babičce? Zeptejte se dětí, 
a pokud se vám bude chtít, můžete si nějakou vy-
právět. Pomocná aktivita může být „Popletená po-
hádka“. Dospělý vypráví pohádku, kterou děti znají 
a “poplete” v ní nějaké slovo. Např. Karkulka nosila 
zelený čepeček. Jako další alternativu můžete nějaké 
slovo vypustit. Takto se také dozvídáte, zda děti ovlá-
dají gramatickou stránku řeči, tzn. zda děti skloňují, 
časují, používají správné tvary množného čísla, apod. 
Můžete si povídat o tom, jestli si doma vyprávějí, zda 
mají nějaké knihy s pohádkami, popř. jaké pohádko-
vé knihy mají rády. Aktivita s obrázky, kde je příběh 
o koblížkovi, je zaměřená na to, abyste si s dětmi 
obrázky prohlédli a určili podle svého uvážení pořadí 
obrázků. Pořadí není jednoznačné, nechte děti, ať si 
je uspořádají podle svého. Ptejte se jich, co je vedlo 
k jejich volbě. Rozhodně ani neverbálně nenaznačuj-
te, že pořadí zvířat je špatně. 

V pohádce jsou použita zvířata z rubriky Příroda. 
Můžete je využít k doprovodné výtvarné aktivitě. 
Děti kreslí nejlépe na papír velikosti A3 pohádku 
O Koblížkovi. U zvířat mohou děti využít jejich stop 
a zaznačit je do obrázku.

Na pravé straně rubriky najdete minideskovku. Tu 
lze hrát i s dětmi jako s figurkami. Budete potřebovat 
papíry velikosti A4, na které děti nakreslí obrázky 
zdravých a nezdravých jídel. Některé papíry budou 
volné jako ve hře v časopise. Pokud máte k dispozici 
přímo obrázkové karty s jídlem, použijte je. Vyrobte 
si obrovskou kostku a nechte děti skákat jako figur-
ky. Vyzkoušená je například molitanová kostka, na 
kterou nalepíte čísla. Pokud nemáte k molitanovým 
kostkám přístup, použijte třeba větší dřevěnou kost-
ku, na kterou nalepíte puntíky, čísla aj., podle čeho 
děti budou postupovat.

Diskutujte s dětmi na téma zdravé a nezdravé jídlo. 
Co mi chutná a co ne. Je dobré v dětech pěstovat 
úctu k jídlu. O jídle neříkáme: „Fuj!“, ale: „Nechutná 
mi to.“ Další možné množiny: co mi chutná a je zdra-
vé, co mi nechutná a je zdravé, co mi nechutná a je 

nezdravé, co mi chutná a je nezdravé – povídejte si 
o tom s dětmi. Oblíbená je aktivita, kdy děti vytrhá-
vají obrázky jídel z časopisu nebo letáku a lepí je do 
příslušné množiny. Potřebují-li děti procvičovat stří-
hání, je možné je nechat obrázky vystřihnout.

Je dobré klást důraz na to, že každému chutná něco 
jiného – nejlépe na vlastním příkladě.

Dalšími tématy k povídání mohou být: úcta k jídlu 
a surovinám, nedostatek jídla, plýtvání jídlem, vyha-
zování jídla, co se vaří u dětí doma, co se u nich vaří 
a peče na Vánoce. 

Honička jako *bonus*
Honič je zubní kaz. Zachránit se před babou mohou 
děti tak, že rychle řeknou něco zdravého, než je zubní 
kaz chytí. Honiče měňte podle potřeby. Hru hrajte, 
dokud děti baví.

Aktivity
• vyprávění pohádek
• “Popletená pohádka”
• povídání o tom, jakou pohádku byste vyprávěli 

nemocné sestře, unavené babičce atp. 
• určování pořadí obrázku v příběhu s Koblížkem
• propojení s rubrikou Příroda (Kde bydlí hvězdy) 

– malování stop u zvířat z příběhu o Koblížkovi, 
malování pohádky o Koblížkovi

• minideskovka
• výroba obří kostky a plánku
• stříhání obrázků jídel a surovin z časopisů, třídě-

ní podle kategorií
• povídání o jídle – co mi chutná, co vaříme doma, … 

Propojení s Pracovními listy
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
19. Pocity
22. Domácí práce
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 skupi-
novou 

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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy.

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvojové oblasti 
biologická (hrubá i jemná motorika), psychologická, 
interpersonální, společenská



Ptejte se dětí jako Hvězda, kde bydlí, zda znají svou 
adresu. Kdo všechno s nimi doma bydlí? Kde je doma 
jejich zamilované místo? Děti také mohou nakreslit 
svůj vysněný pokoj. Myslete na to, že to může být pro 
řadu dětí citlivé téma. 

Vyrobte si svíčku podle návodu. Hotové svíčky z plátů 
včelího vosku můžete dále dozdobit. Budete potře bo-
vat nejlépe jinak zbarvené plátky, ze kterých vyříz nete 
nebo vykrojíte požadovaný tvar. Pokud nebude tvar 
na svíčce držet pouhým zahřátím v rukou, na hřej te 
velmi krátce svíčku a tvar přitiskněte. Pláty seženete 
ve výtvarných potřebách nebo na internetu (mají je 
např. v Hobby Kohout – http://hobbykohout.cz). Mů-
žete také pouze zdobit již koupené svíce. Tuto aktivitu 
zvládnou i velmi malé děti.

Budou-li mít děti chuť, můžete si vyrobit jednodu-
chou svítilnu. Budete potřebovat čtvrtku, kterou 
přeložíte na čtvrtiny. Poslední čtvrtina bude mít asi 
2,5 cm volný proužek pro pozdější slepení domu. Šíř-
ku proužku uzpůsobte rozměrům stěn domu a pa-
píru. Nahoře odstřihnete papír, aby vznikla střecha 
(viz výsledný obrázek v časopise). Děti si tužkou na 
takto připravený dům lehce nakreslí okna a dveře 
a všelijaké zdobení. Dům dále děti položí na korko-
vou podložku nebo polystyren a ve tvaru nakresle-
ných vzorů začnou špendlíkem tečkovat. Toto bude 
vnitřní strana domu. Pokud můžete, přebytečné čáry 
vygumujte. Hrany domu přehněte a přejeďte hranou 
palce. Stěny domu slepte k sobě a dovnitř umístěte 
čajovou svíčku ve sklenici.

Pro aktivitu Souhvězdí a hvězdy si připravte dostatek 
knoflíků, popř. kamínků či jiných drobných předmě-
tů, které budou představovat hvězdy, ze kterých mů-
žete skládat souhvězdí. Před samotnou aktivitou se 
dětí zeptejte, zda ví, co jsou to souhvězdí a jestli ně-
jaká z noční oblohy znají. Mějte po ruce atlas s noční 
oblohou nebo jinou knižní publikaci k inspiraci.

Při tvoření souhvězdí a jejich propojování děti přede-
vším sledujte, snažte se co nejméně zasahovat.
Zpětná vazba po vytvoření noční oblohy: Ptejte se 
dětí: Jak se Vám tvořilo? Co bylo jednodušší – tvořit 

souhvězdí sami nebo společně? Vznikly nějaké pro-
blémy? Jak jste je řešily? Co jste se dozvěděly nového?

Aktivity
• povídání, kde děti bydlí; kde je „moje doma“
• kreslení jejich reálného nebo vysněného pokoje
• výroba svící a jejich zdobení
• výroba jednoduché svítilny
• povídání o souhvězdích, hvězdách, noční obloze, 

prohlížení knížek s tematikou hvězd
• tvoření souhvězdí z knoflíků nebo jiných malých 

předmětů
• povídání na téma světla, svícení a používání 

elektřiny

Propojení s Pracovními listy 
4. Na koho se obrátím
6. Prostorová představivost
10. Úklid v dětském pokoji
23. Dům
36. Neztratím se

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 skupi-
novou 

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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty

Rozvojové oblasti 
biologická (jemná motorika), psychologická (pozná-
vání, vysvětlování, popis obrázku), interpersonální, 
společenská, environmentální

5. Kde bydlí hvězdy

http://hobbykohout.cz


Zaposlouchejte se s dětmi – co slyšíte? Věci kolem 
nás vydávají zvuky. Jak to je v různých prostředích? 

Pokud máte příležitost si půjčit nebo koupit, zahrajte 
si hru Bim Bam. Pokud ne, nevadí, inspirujte se hrou 
(www.svet-her.cz/spolecenske-hry/bim-bam). 

Zaměřit se můžete také na téma, co je vyrobeno 
z čeho (Co je vyrobeno ze dřeva? Z papíru? Naopak 
z čeho je vyroben zvon? Z čeho kelímek?).

Můžete si také zahrát hru, jejíchž námět je nakres-
lený na pravé straně. Hledejte spoluhráče podle 
zvuku nástroje. Všichni až na jednoho mají zavázané 
oči a ten, který nemá, může cinkat např. na triangl, 
hrát na ozvučená dřívka apod. Důležité je, aby to pro 
všechny, kteří mají mít zavázané oči, bylo v pořádku, 
nevadilo jim – zeptejte se. Dbejte také na bezpečnost 
– jsou v místnosti nebo venku nějaké překážky? Dají 
se odstranit? Jaký je povrch, kde se hra uskuteční? 
Sledujte hru a dávejte pozor, kdyby do sebe děti měly 
narazit. Ujasněte si, proč je bezpečnější, když budou 
hledat hráči spoluhráče s nástrojem pomalu. 

Popsaná aktivita s hledáním podle zvuku má i do-
plnění – na obou stranách rubriky jsou naznačené 
triangly – trojúhelníky. Vyzvěte děti, že si je mohou 
obtáhnout. Můžete si je také spočítat. Můžete při-
kreslovat další a počítat (abych jich bylo deset, kolik 
jich musíme dokreslit?).

Na pravé straně si prohlédněte nakreslenou zvon-
kohru a popovídejte si o tom, k čemu je užitečná 
a bude-li se vám chtít, můžete si ji i vyrobit. Děti jistě 
zvládnou navlékání korálků nebo jiných podobných 
materiálů. Jaký zvuk vydává? A jak se vám líbí? Kam 
si ji můžete umístit? Zkuste s ni chvíli odpočívat. Čas 
pro relaxaci je pro děti v předškolním věku důležitý. 
Zklidnění a ztišení pro ně ze začátku může být těžké. 
Proto je dobré začínat postupně na pár minutách 
a později přidávat. Důležité je ale vždy: vybrat vhod-
né místo k odpočinku, aby si děti mohly pohodlně 
lehnout, každý měl svůj prostor a měli jste dostatek 
času na zklidnění.

Začínejte postupně, nechejte si čas na přípravu mís-
ta, zklidnění, relaxaci a také závěrečné shrnutí, mini-
málně 15 minut.

Během závěrečného shrnutí mluvte s dětmi o tom, 
jak se cítily, jak se jim dařilo odpočívat, co jim bylo 
a nebylo příjemné. Při další relaxaci na jejich zpět-
nou vazbu myslete, ať je pro ně zklidnění a odpoči-
nek příjemnou chvílí.

Vhodný čas je např. před koncem schůzky nebo v její 
druhé polovině, abyste se po relaxaci už jen popoví-
dali, jaké to bylo, a řekli si maximálně pár věcí, co na 
příště. Zároveň ale, aby vás nerušili rodiče, kteří už 
např. přešlapují za dveřmi.

Nebo můžete využít delšího času na výpravě a udělat 
např. večerní zklidnění před spaním.

Hra na zvonkohru může být vstupním signálem pro 
relaxaci a nakonec také ukončením.

Mezitím můžete vyprávět příběh, číst knížku nebo 
pustit příjemnou hudbu.

Můžete také propojit s cviky z jógy pro uvolnění. In-
spiraci najdete např. na www.jogadeti.eu/relaxace.
html. nebo tato audia: www.simanovsky.cz/Relaxac-
ni-audia-pro-male-deti-.html

Aktivity
• zvuky kolem nás
• různé materiály, různé zvuky.
•  pohyb poslepu a orientace podle zvuku
• grafomotorika – obtahování trojúhelníku
• výroba zvonkohry
• relaxace

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost
14. Naslouchání okolí 
19. Pocity

26. Spolupráce
38. Třídění odpadu 
39. Vnímání přírody

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 skupi-
novou

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty

Rozvojové oblasti
hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, 
rozvíjení poznání a představivosti, city, vůle, sebepo-
jetí 

Zdroje
Relaxace pro malé děti – www.jogadeti.eu/relaxace.
html
Relaxační audia pro malé děti – www.simanovsky.cz/
Relaxacni-audia-pro-male-deti-.html

6. Co zpívala hvězda?

http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/bim-bam
http://www.jogadeti.eu/relaxace.html.
http://www.jogadeti.eu/relaxace.html.
http://www.simanovsky.cz/Relaxacni-audia-pro-male-deti-.html
http://www.simanovsky.cz/Relaxacni-audia-pro-male-deti-.html
http://www.jogadeti.eu/relaxace.html 
http://www.jogadeti.eu/relaxace.html 
http://www.simanovsky.cz/Relaxacni-audia-pro-male-deti-.html
http://www.simanovsky.cz/Relaxacni-audia-pro-male-deti-.html


7. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Povídejte si s dětmi o tom, jak probíhají přípravy na 
Vánoce ve vašem městě/obci? Proč mají obce náměs-
tí? Je to společné místo, kde se ve městě scházejí lidé, 
aby spolu prožili slavnostní chvíle. Máte v obci něja-
ké vánoční programy a akce pro druhé? Máte nějaké 
své benjamínkovské? Pro jejich obveselení a obdaro-
vání? Vyprávějte si vánoční příběh. Znají ho děti? 
Co se jim vybaví, když se řekne jesličky? Jak slavíte 
společné Vánoce a jak doma s rodinou?

Povídejte si (a tvořte) na téma, kde jsem se narodil 
– ví to děti? Povídejte si o rodině. Buďte přitom ale 
velmi opatrní, zvlášť pokud rodinné pozadí vůbec ne-
znáte. Může to být citlivé téma. Rozhodně se vyhněte 
otázkám typu, co dostaly děti minulý rok atp. 

Pravá strana se věnuje dárkům – co si děti přejí? 
Co mohou dostat? Obdarují letos někoho ony? 
Co mají a nemají jiní lidé? Využijte aktivitu v časo-
pisu k tomuto tématu a hledejte s dětmi, jaké dárky 
asi najde pod stromečkem chlapec na obrázku?

Aktivita s vánoční krabicí se týká obdarovávání chu-
dých dětí. Krabice je možné odnést nebo poslat na 
sběrná místa, která budou vypsána na http://www.
krabiceodbot.cz/sberna-mista/. Zapojení do projektu 
je jednoduché – vyberete si ze seznamu na webu 
projektu věkovou kategorii dětí, které chcete obdaro-
vat. Pak už stačí naplnit krabici věcmi, které by dě-
tem mohly udělat radost a odnést ji na sběrné místo. 

Aktivity
• povídání o slavení Vánoc ve městech, kde žijeme
• povídání o společných místech, kde se potkává-

me se sousedy
• povídání o Vánocích
• vánoční příběh
• kde jsem se narodil?
• jaká je má rodina
• vánoční dárky – co si přejeme
• rozpoznání věcí podle obrysu
• obdarování druhých – společná aktivita družiny
• Krabice od bot

Propojení s Pracovními listy
10. úklid v dětském pokoji
12. Každý má rád něco jiného
13. Kolik mi je let
18. Komu mohu pomoci
19. Pocity
20. Rozdělím se s tebou
24. Kam patřím
25. Muž a žena
26. Spolupráce
30. Společné rysy
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 skupi-
novou

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
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád 

s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvojové oblasti
grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, před-
stavivosti a fantazie, vztah k druhému člověku, spo-
lupráce ve skupině, svátky a slavnosti, environmen-
tální

http://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/
http://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/


Mravenečci z plzně!

8. Mravenečci z Plzně
Seznamte se s novou družinkou – tentokrát s Mra-
venečky z Plzně. Prohlédněte si společně s dětmi fo-
tografie a řekněte si, co na nich vidíte. Co děti dělají? 
Je něco z toho, co byste i vy chtěli vyzkoušet? Jak da-
leko je od vás Plzeň? Mohli byste se seznámit? Pokud 
je to příliš daleko, můžete si s pomocí vedoucího 
psát dopisy. Může to být inspirativní! 
Na levé straně si můžete spočítat hvězdy s fotkami 
a na pravé najít sedm rozdílů. 

Navíc se s vámi Mravenečci dělí o oblíbené hry: 
Na mráz a na vločky (běhačka)
pomůcky: nejlepší je tuto hru hrát ve sněhu, pokud 
ale není sníh, můžeme využít např. provazy a lana
počet hráčů: min. 4
Vyšlapeme spolu s dětmi různé cestičky ve sněhu, 
případně sestavíme cestičky z lan, provazů, uzlova-
ček. Určíme jedno dítě (dle počtu možno i více), které 
bude představovat mráz, ostatní budou vločky. Mráz 
se snaží chytit vločku a to tak, že ji dá babu. Vločky 
ale i mráz se mohou pohybovat pouze po vyznače-
ných cestičkách. Jakmile je vločka chycena, vymění si 
s mrazem role.

Hvězdné rámování (kreativní aktivita)
pomůcky: papírový rámeček ve tvaru hvězdy (buď 
předem doma vyrobíme nebo ho můžeme na druži-
novce vyrobit s dětmi)
počet hráčů: min. 1 
Aktivitu je vhodnější provádět, když není zrovna 
sníh. Řekneme dětem, ať se podívají v blízkém okolí 
na krajinu a vyberou si místo, které se jim nejvíce 
líbí. Libovolně do jejich vybraného koutku umístí 
hvězdu (do listí, na trávu, na strom, apod.) a vymyslí 
pro svůj obraz název. Můžeme každého s jeho dílem 
vyfotit, zapsat si název obrazu a pak udělat v klubov-
ně z fotek výstavu.

Zimní štafeta (běhačka)
pomůcky: zimní oblečení (rukavice, šály, čepice – 2x), 
pomůcky na překážkovou dráhu (uzlovačky, židle, 
dřevo atd.)
počet hráčů: min. 6
Sestavíme překážkovou dráhu, ideální je využít pří-
rodních překážek – stromy, pařezy, keře, apod. Pokud 

nejsme v ideálním prostředí, ve kterém lze využít 
přírodní překážky, sestavíme si dle vlastního uvážení 
svojí překážkovou dráhu.
Rozdělíme děti do dvou týmů. Názorně si všichni 
projdeme trasu a vyzkoušíme si úkoly, které na ní bu-
dou potom předvádět – přeskakování židlí, oběhnutí 
stromu, … Některé aktivity můžeme nechat vymyslet 
děti. Poté bude následovat klasický štafetový závod 
na týmy – první si rychle obleče námi připravené 
oblečení, proběhne trasu a předá oblečení dalšímu, 
jenž si ho opět obleče, proběhne trať a předá další-
mu, a tak stále dokola, dokud se všichni nevystřídají.

Výroba sněhuláčků (rukodělka)
pomůcky: knoflíky (velké i malé), tavná pistole, rýže, 
fixy na textil, látka na nos, nůžky, gumičky
Doma ušijeme pytlíčky z bílé látky. Děti si do každého 
nasypou rýži – ale maximálně do třičtvrtě pytlíčku! 
Pytlíček s rýží jednou přehradí gumičkou, tím vznik-
nou dvě koule – jedna spodní a hlava – viz dolní ob-
rázek. Poté sněhuláčkovi přilepíme menší knoflíčky 
jako knoflíky a větší použijeme na oči. Pak si z látky 
vystřihneme trojúhelník, jež nám poslouží jako nos, 
který též přilepíme. Můžeme sněhuláčka libovolně 
domalovat fixami na textil, také mu můžeme vyrobit 
čepici či šálu a ty též pokreslit různými tvary. Fantazii 
se meze nekladou!

Aktivity
• seznámení se s družinou Mravenečků
• spojení se s Mravenečky osobně nebo poštou
• hledání sedmi rozdílů
• počítání hvězdiček
• povídání o tom, co Mravenčci dělají a co byste 

chtěli dělat vy
• práce s mapou – kde je Plzeň, jak daleko je od 

místa, kde bydlíme my
• hra na mráz a na vločky
• tvořivá aktivita Hvězdné rámování
• hra Zimní štafeta
• tvořivá aktivita Výroba sněhuláčků

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost
24. Kam patřím
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
37. Roční období
39. Vnímání přírody

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 skupi-
novou

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
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 druhé-
ho, schopnost naslouchat

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracov-
ních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje 
témata na jednotlivé pracovní listy

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

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty

Rozvojové oblasti
 hrubá a jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení po-
znání, vztah k druhému člověku, sociální oblast, en-
vironmentální oblast



Putování s Hvězdou za hvězdami
Karta č. 5: Děti nemusí nutně stopy poznat. Jde více 
o hru než o správné poznání stop! Rozhodně děti 
netrestáme či neurážíme, pokud stopy nepoznají. 
Klíč najdete v rubrice Příroda tohoto čísla časopisu 
Ben Já Mína.

Karta č. 7: Děti nemusí nutně souhvězdí poznat. 
Udělejte z úkolu hru a zábavu! Můžete děti motivo-
vat, ať pozorují oblohu s rodiči, když se v zimě brzy 
setmí. Nebo když se budete odpoledne vracet za tmy 
z výletů. Poznávání souhvězdí můžete zužitkovat i při 
letním táboření. 

Nápovědu najdete v rubrice Tvoření tohoto čísla ča-
sopisu Ben Já Mína, nebo když se pozorně zadíváte 
na oblohu, na které putuje Hvězda.

Cíle
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 skupi-
novou

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
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 pracov-

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

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost
22. Domácí práce
26. Spolupráce
39. Vnímání přírody

Rozvojové oblasti 
biologická (jemná, hrubá motorika), psychologická 
kognitivní, jazyk a řeč, interpersonální, společenská, 
environmentální



Jaké znáte vánoční koledy? 
Zazpívejte si, ať Vám cesta hezky 
uběhne. Kolik koled zazpíváte, 
o tolik políček postoupíte.

Jaké dobroty pečou maminky 
na Vánoce? Dáte dohromady 
alespoň jeden recept na vánoční 
cukroví?

Doplníte rčení: 
Na Nový rok o slepičí ….., 
na tři krále o ….. dále?
 
Dokážete vysvětlit, co to znamená? 
Kdy slavíme Nový rok a Tři krále? 
Co přivedlo tři krále k Ježíškovi?

Hvězdy jsou docela těžcí obři. Kolik 
toho unesete Vy? Zkusíte, kolik Vás je 
potřeba, abyste unesli Vaše vedoucí?

Díky které hvězdě je na naší zemi život?

Všichni v sobě máme dobré i špatné 
stránky. Co to je pro Vás v tomto roce? 
Co se Vám povedlo a co úplně ne?


