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Úvod
S metodickou přílohou jsme na vás ani v rámci břez-
nového čísla časopisu Ben Já Mína nezapomněli. 
Přílohu si můžete vytisknout nebo přečíst na obra-
zovkách svých přístrojů. Metodika je opět nachysta-
ná tak, aby se dala každá rubrika tisknout na samo-
statný list. 

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůd-
cům a vůdkyním, 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 do časopisu přímo nevešly nebo svým 
charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato příloha 
bude k užitku.

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 
Děti a vedoucí Janka se setkávají se zimní královnou, 
aby jí pomohly předat žezlo jarní královny. Vydávají 
se s ní v kočáru na cestu, na které mají několikero 
zastavení. U tajemného hradu (rubrika Kuchařka) 
jim však žezlo vypadne, a tak když přijíždějí k jarní 
královně, zjišťují, že ho nemají a musejí se vrátit. 
Návrat pro žezlo a jeho předání se uskuteční v rámci 
deskové hry na vnější zadní obálce.

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
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Aktivity
• seznámení a čtení knih o Tappim
• zapojení do soutěže o výtisk knihy  

Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
• práce s omalovánkami s Tappim
• hraní pexesa s Tappim
• luštění luštěnek s Tappim
• výroba jednoduchých loutek
• hraní divadla s Tappim a dalšími postavami 

z knih podle vlastního scénáře
• možné využití pro výpravu nebo letní tábor  

jako symbolický rámec

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost
15. Pohádkové postavy
26. Spolupráce
32. Co nepatří do lesa
34. Lesní plody
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
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 poznání, 
představivosti a fantazie, spolupráce ve skupině

Zdroje: 
www.host.cz
www.tappi.cz – web o Tappim a jeho dobrodruž-
stvích, najdete tam i omalovánky a luštěnky

Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
Seznamte děti s Tappim – je to dobrák od kosti, sice 
obr, ale rozhodně s laskavým srdcem. Setkání s Ta-
ppim může být jedním ze zastavení Bena, Míny, ve-
doucí Janky a ostatních dětí v příběhu se ztraceným 
žezlem, které provází aktuální číslo časopisu. Nakla-
datelství Host vydalo s Tappim několik povedených 
a krásně ilustrovaných knížek, Tappi má i svůj web, 
kde můžete stáhnout omalovánky, pexeso a několik 
prima luštěnek. Můžete se též zapojit do soutěže 
o tři výtisky knihy. Tentokrát odměníme první tři, kte-
ří nám pošlou odpověď na otázku, jak se jmenovali 
severští válečníci, kteří nosili přilbu s rohy jako má 
Tappi, a to do konce března 2017. Vymyslete s dětmi, 
jak by na odpověď mohly přijít – můžete to zjistit 
pomocí nějaké knihy nebo hledání na internetu. 

Odpověď nám společně zašlete do redakce na adresu 
julie.dominika.zemanova@skaut.cz nebo na adre-
su Julie Dominika Zemanová, Jítrava 130, Křižany, 
46353. 

Příhody Tappiho jsou tak akorát dlouhé pro předškol-
ní děti, v knize se najdou i delší pro starší děti, kratší 
pro mladší děti. Čtení vám může vydržet až do léta, 
kde příběh můžete využít pro letní tábor, pokud na 
něj jezdíte. Na začátku knihy se můžete seznámit 
s postavami, které v knize vystupují. Postavy si mů-
žete např. okopírovat a vyrobit z nich jednoduché 
loutky pomocí připevnění na špejli a zahrát si s nimi 
vlastní příběh. 

Můžete si s dětmi v knihovně půjčit i další knihy 
z nakladatelství Host – výborná je loňská novinka 
z Polska s názvem Mapy, pohádka Kdo si prdnul 
u dvora, kterou ilustrovala i ilustrátorka Ben Já Míny 
Alžběta Gobelová nebo Tajemství dědečkova deníku 
pro děti mladšího školního věku (máte-li i takové).

http://www.host.cz
http://www.tappi.cz
mailto:julie.dominika.zemanova@skaut.cz


I tentokrát se je „otvírákem“ čísla časopisu Ben Já 
Mína komiks a doplňující aktivita na pravé stránce. 
Komiksem vám i dětem chceme pomoci se zorien-
tovat a „vykopnout“ příběh, na kterém je založen 
symbolický rámec čísla a také, abyste si společně vy-
právěli. To může pomoci obohatit slovní zásobu dětí, 
rozvíjet fantazii a představivost a může vás to bavit. 
Tentokrát vás chceme nasměrovat na jinou formu 
vyprávění, je ale zcela na vás, zda ji využijete. Komiks 
si nejprve prohlédněte a příběh si můžete společně 
převyprávět. Pak najděte mezi sebou jednoho vypra-
věče a ostatní mohou zaujmout roli herců. Rozdělte 
si mezi sebou jednotlivé role dle příběhu, další mů-
žete dle potřeby vymyslet. Vypravěč může příběh 
vyprávět a dle vyprávění herci hrají. Role si můžete 
poté vyměnit. Roli vypravěče můžete zaujmout i vy 
dospělí, pokud se jí žádné dítě nechce zhostit. Než se 
cítit jako na zkoušce je lepší se pořádně zasmát a ak-
tivitu si užít!

Na pravé straně je přidružená aktivita, která se týká 
toho, jak jdou po sobě které události, což je i tako-
vým leitmotivem celého symbolického rámce. Začně-
te tím, že si prohlédnete obrázky, které se týkají toho, 
co děti obvykle v rámci dne v pracovním týdnu dělají. 
Řekněte si, co na obrázcích vidíte. Pak si povídejte 
o tom, co ještě dělají a co na obrázcích není. Pomocí 
jednoduchých obrázků nebo symbolů, popř. práce 
s obrázky z časopisů si tyto aktivity do volných polí 
zaznačte. Poté se věnujte seřazování obrázků. Pod 
obrázky jsou symboly, které si děti mohou domalovat 
do horních volných polí. Umí-li děti čísla, můžete 
namísto symbolů využít i ta (takže pokud jako první 
vstávají a pod obrázkem s touto aktivitou je symbol 
vlnky, do prvního políčka v horní řadě zaznačí právě 
vlnku atd.). Aktivitu si můžete rozdělit do několika 
vašich setkání (čtení obrázků a povídání o tom, co 
děti přes den dělávají, doplňování volných polí aktivi-
tami, které jim na obrázcích chybí, seřazování aktivit 
dle posloupnosti v rámci dne). 

Aktivity
• převyprávění příběhu
• hraní příběhu na základě vyprávění příběhu 

vypravěčem
• čtení obrázků z pravé strany a povídání o tom, 

co děti přes den dělávají
• doplňování volných polí aktivitami, které jim na 

obrázcích chybí (malování nebo použití jednodu-
chých symbolů, popř. dolepení obrázků z časopisu

• seřazování aktivit dle posloupnosti v rámci dne

Propojení s Pracovními listy
4. Na koho se obrátím
15. Pohádkové postavy
26. Spolupráce

Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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 pra-
covních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazují 
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, ja-
zyk a řeč, rozvíjení poznání, představivosti a fantazie 

1. Předat žezlo



Přírodní rubrika začíná obrázkovým čtením – zkuste 
si s dětmi vytvořit v klubovně nebo na výletě podob-
nou dráhu, jako je namalovaná v první aktivitě. Ob-
jevujte venku jehličnaté a listnaté stromy, v čem se 
liší? V čem jsou stejné?

Pokračovat můžete šiškovým experimentem. Při 
jednom z výletů nechte, ať si každé dítě najde šišku. 
Nechtě děti, ať šišku na chvíli ponoří do sklenice s vo-
dou. Děti si nakreslí (nebo dle možností vyfotí) šišku 
za mokra. Nechte šišku pořádně proschnout, sleduj-
te co se s šiškou stalo. Děti výsledek mohou opět za-
kreslit nebo vyfotit. Ptejte se dětí, zda by přišly na to, 
proč se šiška takto chová. Podporujte je ve vyjádření 
jejich názorů, i když nebudou správné. Důležitý je 
zde rozvoj myšlení a jazykových schopností než po-
znatků. Šiška se v suchu rozevře, aby z ní mohly vy-
padnout semínka pro růst dalších stromů a dělá to, 
i když z ní všechna semínka dávno vypadala. Máte-li 
možnost, zavěste šišku za provázek na zahradu nebo 
někam ven, kde můžete šišku pozorovat, jak se chová 
za deštivého a slunečného počasí.

Na druhé straně rubriky najdete úkol s dokreslová-
ním větví – děti nejprve dokreslí počet větví podle 
zadání. Dále stromům mohou dokreslit koruny s listy. 
Pokud vědí, mohou dokreslit i šišky u jehličnanu 
a květy u listnatého stromu. Součástí této metodiky 
je A4 s nakreslenými zvířaty, kterou naleznete na 
konci této metodické přílohy. Ne všechna zvířata na 
stromech a ve stromech bydlí. Nechtě děti, ať si vybe-
rou ta, která si myslí, že patří k obyvatelům stromů. 
Děti si zvířata mohou vybarvit, pak si je vystřihnou 
a nalepí na příslušné místo v/na stromě.

Aktivity
• obrázkové čtení
• pokus se šiškou a vysvětlení pokusu
• doplňování větví
• vystřihování zvířat
• vybarvování zvířat
• lepení zvířat na pravou stranu rubriky
• povídání o tom, která zvířata žijí v lese, 
• prohlížení knížek na toto téma

Propojení s Pracovními listy 
6. Prostorová představivost
33. Kde žijí zvířata

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 skaut-

ské 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.
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 pracovních listů. Jeho obsah je použitelný na 
schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvojové oblasti: 
biologická (jemná motorika), psychologická, envi-
ronmentální

2. Kudy s žezlem? Mezi stromy!





Cesta vedoucí Janky, Bena, Míny a ostatních dětí po-
kračuje. Počasí na jejich cestě jim moc nepřeje – je 
zima a pošmourno. Děti jsou unavené, tak je potřeba 
si udělat malou přestávku. Konečně vidí lavičku, pod 
kterou najdou tajemnou zprávu. Nachází tam také 
košík s věcmi. Věci z košíku mají využít pro zanechání 
zprávy, kam se dál vydávají. Abyste viděli, co je v ko-
šíku, musíte si nejprve vybarvit podle legendy obrá-
zek. Až zjistíte, jaké věci potřebujete, nachystejte je 
dětem nebo přineste na další setkání – pergameny 
nebo prostě papíry, vatová tyčinka nebo něco, co se 
dá namáčet do mléka a citronové šťávy a později 
tím psát, troška mléka, citron a ideálně i nějaká ná-
doba, zápalky a svíčka. Na pravou stránku rubriky 
nakreslete nebo napište, kam vyrážejí děti dál – to 
buď můžete vymyslet nebo dohledat v časopisu na 
dalších stranách. Psaní či kreslení uskutečněte po-
mocí namáčení tyčinky v mléce nebo citronové šťávě 
(vyzkoušet můžete obojí). Abyste ověřili, zda to bude 
fungovat, použijte zapálenou svíčku a stránku na-
hřejte (zkuste do dílčích úkolů zapojit děti – nechat 
je škrtnout, držet časopis atp.), písmo či obrázek by 
měly vystoupit. Pokus si s dětmi můžete vysvětlit – 
díky teplu ze svíčky dochází k uhelnatění bílkoviny 
z organických látek, v tomto případě tedy mléka či 
citronové šťávy. Uhelnatění můžete dětem přiblížit 
na hoření dřeva, které by mohly znát. 

Aktivity:
• vyprávění, co vidí děti na obrázku
• vybarvení obrázku dle legendy
• realizace pokusu s neviditelným písmem 

a jeho vysvětlení

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda

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

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
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.

Rozvojové oblasti:
hrubá a jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, 
rozvíjení poznání, představivosti a fantazie, envi-
ronmentální oblast

Zdroje: 
Popis a vysvětlení pokusu: https://sites.google.com/
site/dochepo/seznam-pokusua/neviditelne-pismo

3. Tajemná zpráva

https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/neviditelne-pismo
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/neviditelne-pismo


4. Ptáčci se vracejí
V tvořivé rubrice najdete hned několik tipů na jed-
noduchá vyrábění s malými dětmi. Začít můžete 
s vyráběním papírových ptáčků. Podle předkresle-
ných ptáčků v časopisu si vyrobíme šablony, které 
si děti na barevné čtvrtky obkreslí a vystřihnou. 
Papírové pásky k ozdobení ptáčků můžeme koupit 
v papírnictví (jsou k dostání i ve velkých obchodech, 
kde prodávají kreativní věci – Kil, Lídl...) nebo použít 
proužky ze skartovačky (jsou dost tenké), popř. je 
můžeme vystřihnout z barevných papírů. Tři stejně 
dlouhé proužky nalepíme na ptáčka jako hvězdičku. 
Volné konce proužků ohneme do středu a přilepíme. 
Proužky nám vytvoří kytičku. Na střed nalepíme 
kolečko či kytičku, kterou získáme z děrovačky nebo 
řezacího plotru nebo vystřihneme ručně. Ptáčky mů-
žete zavěsit do oken nebo na připravenou větvičku.
Protože se jaro kvapem blíží, je na čase se vyzbrojit 
kuličkami a pytlíky na pořádnou kuličkyádu. Na bře-
hu potoka najdeme jíl, který přineseme do klubov-
ny. Z kousků uválíme malé kuličky, které necháme 
uschnout. Suché kuličky můžeme obarvit pastelkami 
nebo fixami. Zatímco necháme kuličky schnout, 
připravíme si papírové sáčky, které ozdobíme pastel-
kami. Každý si vyrobí pytlíček na své kuličky. Pytlíčky 
můžeme našít i textilní a na zdobení použít fixy na 
textil nebo lihové fixy, popř. si můžeme přišít textilní 
aplikace.

Na kuličkyádu vyrazíme s dětmi do ven. Přinášíme 
vám pár tipů, které se vám mohou hodit: 
• Vyhloubíme důlek a děti se střídají ve cvrnkání. 

Každé dítě si vezme 5 kuliček. Kdo trefí svou 
poslední kuličku do důlku, bere všechny, které 
tam již jsou.

• Do krabice od bot vystřihneme oblouky, do kte-
rých se kuličkami budeme strefovat. Čím menší 
otvor, tím více bodů.

• Využít můžeme i plata od vajec, do nichž se 
trefujeme.

• Při špatném počasí lze hrát s kuličkami i v klu-
bovně – připravíme na papír dráhu, kterou 
musí děti s kuličkami projet pomocí kutálení 
prstem.

• Využít můžeme i překážkovou dráhu, kde pone-
sou děti kuličku na lžíci a nesmí jim spadnout.

• Pro počítání kuliček na pravé straně rubriky je 
důležité odhadnout dobře možnosti dětí. Pokud 
víte, že počítat už hravě umějí, pak je můžete 
spočítat kuličky každé barvy a porovnat, kterých 
je více, kterých je nejméně. Můžete též spočítat, 
kolik jich je dohromady. Pokud počítat neumějí, 
porovnávejte jen, kterých je asi nejvíce a kterých 
je nejméně. 

Na dvoustraně je nakresleno celkem pět ptáčků, 
kteří odlétají na zimu do teplých krajin – čáp, husa, 
vlaštovka, kukačka a dudek. Nejprve necháme děti 
ptáčky najít a pojmenovat. Poté rozvíjíme debatu, 
proč ptáčci odlétají? Znáte jiné, kteří ještě odlétají? 
Co dělají ptáčci, kteří neodlétají? Kam odlétají? Jaké 
ptáčky jsme mohli sledovat na krmítku v zimě? Máte 
doma krmítko?

U aktivity Jaký tvar má ptačí zobák? přiřazujete, jaké-
mu nářadí se podobají ptačí zobáky: vlaštovka – pin-
zeta, kachna – cedník, datel – dláto, dravec – nůžky 
na maso.

Aktivity
• Výroba papírových ptáčků
• Výroba kuliček
• Zdobení papírových sáčků
• Kuličkyáda
• Kterých kuliček je nejvíce a kterých nejméně
• Poznávání ptáčků
• Přiřazování tvaru zobáků k nástrojům
• Cesta po kamenech

Propojení s pracovními listy
33. Kde žijí zvířata
34. Lesní plody
37. Roční období
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 skaut-
ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.

1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
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, hrubá motorika, jazyk a řeč, inter-
personální, společenská, environmentální, podpora 
fantazie, matematika



Kočár doputoval k zřícenině, kde je čas zahřát se 
čajem. Udělejte si s dětmi výluh z kopřiv, používejte 
přitom mladé rostlinky, rostoucí daleko od silnic 
a cest. Trhání kopřiv bude pro děti dobrodružné 
a bude vyžadovat odvahu. Pomoci mohou rukavice 
nebo lze přidržet kopřivu látkou a rostlinu ustřih-
nout. Vysvětlete dětem, proč kopřiva pálí: celou rost-
linu pokrývají chloupky. Když se kopřivy dotkneme, 
hrot chloupků se ulomí a způsobí v kůži malinkou 
ranku, do které „proteče“ směs látek z rostliny, vyvo-
lávající svědění a zarudnutí. Nechte děti zkusit si na-
lévat čaj samostatně pomocí trychtýře a naběračky.

Mezi namalovanými hrnečky s čajem je jeden, které-
mu je potřeba na základě logické úvahy domalovat 
hladinu čaje. Správným řešením je plný hrneček, ve 
kterém bude nejvíce tekutiny ze všech.

Pohybová hra na kopřivu je vlastně jednoduchou 
básničkou, okořeněnou o říkanku. Jedno dítě je ko-
přivou, ostatní na něj volají: „Kopřivo, kopřivo, stojíš 
trochu nakřivo, postav se rovně!“ a kopřiva odpovídá: 

„Co je ti po mně! Já se jen tak válím, a když chci, tak 
pálím!“ Jakmile to dořekne, rozběhne se a snaží se 
ostatní pochytat, neboli popálit.

Velmi vděčnou a jednoduchou výtvarnou aktivitou 
je malování do mouky. Na tácy pokud možno jiné 
než bílé barvy nasypejte vrstvu mouky, děti do ní 
potom mohou prstem malovat svůj hrad snů nebo 
cokoli jiného. Techniku můžete také využít třeba při 
vyprávění příběhu – vyprávějte dětem a svá slova 
průběžně doplňujte kresbou do mouky, je to rychlé, 
poutavé, a jednotlivé scény se dají rychle smazat/
přesypat a můžete malovat dál.

Sklep plný harampádí po dřívějších obyvatelích hra-
du slouží k cvičení pozornosti dětí, schopnosti porov-
návat a rozvíjí předmatematické dovednosti (čeho 
je více/méně). Můžete s dětmi i hádat, kdo jiný než 
šašek a kuchař tam mohl dané věci zanechat. Pro 
pochopení symbolického rámce celého čísla časopisu 
je důležité, aby si děti samy povšimly, že ve sklepě 
je také žezlo, které nepatří ani kuchaři, ani šaškovi. 
Na konci časopisu se totiž čtenář dozví, že právě ve 

zřícenině královna žezlo ztratila, a bude se muset pro 
něj v rámci závěrečné deskové hry do hradu vrátit.

Aktivity
• vaření kopřivového čaje
• interaktivní úkol: hledání kopřiv na dvojstraně
• logický úkol: domalovávání hladiny čaje v hrníčku
• pohybová hra Kopřivo, kopřivo
• tvoření: malování hradu snů do mouky
• interaktivní úkol: hledání věcí, které patří k jed-

notlivým povoláním

Propojení s Pracovními listy
6. Prostorová představivost
11. Zdravé a nezdravé
15. Pohádkové postavy
23. Dům
26. Spolupráce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
34. Lesní plody
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.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností 

(pomáhám s ...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti
hrubá a jemná motorika, rozvíjení poznání a před-
stavivosti, vztah k přírodě

Zdroje: 
inspirací pro malování s moukou může být rozšířené 
umění malování pískem – spoustu zajímavých videí 
a obrázků najdete na internetu pod pojmem „sand 
art“

5. Tajuplná zřícenina



Studenou zimu střídá teplejší jaro. Rčení a lidové 
pranostiky se často věnují jednotlivým částem roku, 
stejně jako počasí, tradicím a zvyklostem.

Děti, které jsou na cestě ke královně jara Vesně, ně-
která rčení použily. Povídejte si o tom, co rčení zna-
menají. Jaké další děti znají? 

Při známé písničce: „Hlava, ramena, kolena, palce, ...“ 
lze zažít spoustu legrace. Např. zrychlovat a zpoma-
lovat tempo, ve kterém písničku zpíváte a ukazujete. 
Můžete také vymyslet své vlastní verze na jiné části 
těla.

Při aktivitě s bublinami rozhýbejte celé tělo. Dotý-
kejte se bublin různými částmi těla. A při vymýšlení 
částí těla, kterými se dotkneme se mohou všichni 
vystřídat. 
Písničku na rozhýbání a tuto aktivitu můžete také 
propojit.
Např. „Dotkněte se postupně, hlavou, ramenem, ko-
lenem a nakonec palcem, ...“.
Nakreslené bubliny jsou připraveny k obtažení, mů-
žete je také počítat, hledat, která je největší, nejmen-
ší, apod.

Na druhé straně rubriky si děti společně zatančily 
v kruhu.

Tanec v kruhu patří mezi nejstarší formy tance, které 
lidé tancují. Válečné, orientální, svatební, tradiční 
i moderní, nalezneme jich mnoho. 

Tanec v kruhu může být pro skupinu velkým zážit-
kem. Skupina tak drží pohromadě, každý má v kruhu 
své místo. Proto myslete na to, aby mohli tancovat 
opravdu všichni, chtějí-li. Rychlost přizpůsobte těm 
pomalejším a potom teprve případně zrychlujte. 
Jako doprovod se hodí právě rytmické nástroje. Jako 
jsou např. bubny, dřívka, chrastítka a nebo kastaněty, 
které použily děti v rubrice.

Výroba kastanět je dalším z hudebních nástrojů, kte-
ré si podle návodu můžete vyrobit.
Už jich máte celkem dost a další ještě přibudou :-).

A nakonec aktivita k zamyšlení. 
Hledejte posloupnosti v barvách víček a stavte řadu 
dál. Vymýšlejte další řady a možné kombinace. Do-
neste si víčka různých barev nebo si je společně po-
lepte či nabarvěte.
Kombinace pak budou mnohem bohatší. 

Aktivity:
• rčení a pranostiky
• pohybové písničky
• části našeho těla a obratnost
• tanec v kruhu
• výroba kastanět
• řadové posloupnosti

Pracovní listy: 
12. Každý má rád něco jiného
26. Spolupráce
37. Roční období

Cíle: 
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
1.3.1. 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, 
jazyk a řeč, svátky a slavnosti 

6. Hraniční kámen



7. Zámek jarní královny
Děti dojely k zámku jarní královny a zjistily, že cestou 
ztratily žezlo, které jí vezly. Vyprávějte si společně 
o tom, kudy vedla jejich cesta. Nápovědou vám bu-
dou nakreslené obrázky a předchozí rubriky, když 
zalistujete časopisem zpátky.

Jarní královna dětem dál představí různé podoby 
jejího zámku. Povídejte si společně o tom jaké hrady, 
zámky, tvrze a paláce znáte. Kdo v nich bydlel dřív 
a k čemu slouží dnes? A jak vznikne zřícenina. A kdo 
se o tyto stavby stará?

Svá obydlí mají i pohádkové bytosti na další stránce.
Možná, že některé děti napadnou kuriozní řešení, 
která pohádková bytost bude bydlet např. v rybníčku. 
Neříkejte, co je a není správně, ale bavte se o tom, 
proč dané řešení děti zvolily.

Jaké hrady a zámky děti znají? Které navštívily nebo 
je znají z pohádek. Společné téma hradů a zámků 
najdete také v rubrice fotopředstavovačka. Hrad 
Helfštýn nám představují prostějovští benjamínci. 
Nalepte nebo nakreslete si s dětmi některý z hradů, 
který znají. A pokud by byla nálada, vezměte velký 
papír a můžete vytvořit rovnou hrady ve větších veli-
kostech nebo rovnou modely hradů.

Inspiraci najdete např. zde:
http://www.sikovny-cvrcek.cz/skladaci-hrad-z-krabice

Aktivity: 
• vyprávění
• co k sobě patří?
• pojmenování
• malování a kreslení

Pracovní listy: 
15. Pohádkové postavy
28. Povolání
40. Výlet

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 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.
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 oblastí: 
jemná motorika; grafomotorika; vyprávění a popis 
příběhu; rozvíjení poznání, představivosti a fantazie; 
vztah k prostředí, ve kterém žiji.

http://www.sikovny-cvrcek.cz/skladaci-hrad-z-krabice


9. Medvíďata z Prostějovského království
V březnovém čísle se seznámíme s skupinou Medví-
ďat z Prostějova. 

Kolik dětí má celkem skupina? Víte, co je to erb? Co 
asi dělají děti na fotografiích? Podívejte se do mapy, 
kde se nachází Prostějov. Pamatujete si, odkud po-
cházela skupina v minulém čísle? Jak daleko od vás 
bydlí prostějovská Medvíďata?

Výroba Morany
Víte, kdo to byla Morana? Morana byla slovanská 
bohyně smrti a zimy. Slované jsou naši velmi dávní 
předci a ti vždy s koncem zimy měli jeden takový 
zvyk, který se dodržuje dodnes, především na Mora-
vě. S koncem zimy se vyrábí panenka, jež znázorňuje 
Moranu (zimu), která je následně zapálena a vhoze-
na do řeky. Tímto se lidé symbolicky loučí se zimou 
a vítají tak nové roční období – ptejte se dětí, které 
roční období je po zimě? Potom se nazdobil a opent-
lil mladý zelený stromek a vesničané si přinášeli do 
obce „Nové léto.“

Vytvořte si vlastní Moranu! Použijte k její výrobě růz-
né přírodniny – slámu, trávu, květiny, větvičky, šišky, 
listy, apod. A co takhle pak poslat fotografii vaší Mo-
rany benjamínkům z fotopředstavovačky? Uděláte 
jim radost! Uděláte radost i nám, když ji pošlete do 
redakce na julie.dominika.zemanova@skaut.cz.

Hrad Helfštýn
Kdy jsi naposledy navštívil/a hrad? Pamatuješ si, jak 
se jmenoval? Kolik hradů znáš?
Mnoho hradů, ale i zámků má zajímavé pověsti. 
Pojďme se podívat na jednu o Helfštýně.
O helfštýnském psu najdete zde: http://www.hrady.
cz/wnd_show_text.php?tid=863
Najděte a přečtěte si pověst o hradě ve vašem blíz-
kém okolí.

Aktivity
• seznámení s Medvíďaty
• spojení se s nimi poštou
• tvorba vlastního erbu
• počítání dětí
• povídání o tom, co asi dělají děti  

na fotografiích
• práce s mapou – kde je Prostějov
• výroba Morany
• čtení pověstí o hradu Helfštýně

Propojení s pracovními listy
14. Naslouchání okolí
12. Každý má rád něco jiného
40. Výlet
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 skupinovou.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných 
oddílů Benjamínků (vhodnou formou), seznamuje se 
skautským hnutím.

Rozvojové oblasti
biologická (jemná a hrubá motorika), sociální, envi-
ronmentální, poznávací

Zdroje:
O hradu Helfštýn:http://www.hrady.cz/wnd_show_
text.php?tid=863

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=863
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=863
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=863
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=863


Desková hra je provázaná opět se symbolickým rám-
cem čísla – tedy cestou zimní královny za jarní a pře-
dáním žezla. Žezlo však bylo ztraceno, konkrétně na 
hradě v rubrice Kuchařka. V deskové hře ho mají děti 
s vedoucí Jankou a zimní královnou získat zpátky 
(dojít pro něj zpátky do hradu) a vrátit se zpátky 
a žezlo předat. Žezlo získáte po hodu sudých čísel: 2, 
4 nebo 6 (žlutá pole ve zřícenině).

Pokud děti rády vyrábí, je možné si pro lepší názor-
nost žezlo vyrobit. A to například z moduritu či jiné 
pro vás dostupné hmoty. Můžete si ho položit k zří-
cenině hradu a v okamžiku, kdy jako celá skupina 
k němu dojdete, si ho vzít a postupovat již s ním. 
V tomto případě bude na vás, na jaké číslo ve zříce-
nině žezlo umístíte. Žezlo pak získáte, když hodíte 
požadované číslo. Je samozřejmě možné hrát na 
sudá a lichá čísla – záleží na vás, jak si pravidlo pro 
vyzvednutí žezla domluvíte.

K deskové hře jsme pro vás opět připravili i karty, kte-
ré jsou na konci této metodiky.

Karta č. 1: Honička – jde o klasickou honičku na Mra-
zíka, pouze tematicky obměněnou. Jedno z dětí je 
Zima – honič. Koho chytne, ten zmrzne. Další z dětí je 
Jaro – koho se dotkne, ten roztaje a může hrát dále. 
Domluvte si s dětmi, jak se pozná ten, kdo je zmrzlý, 
jakým způsobem bude Jaro zachraňovat (mělo by to 
být všem příjemné) a jak budete řešit střídání Jara 
a Zimy. Rovněž si domluvte způsob ukončení honičky 

– časový limit nebo po určitém počtu vystřídaných 
hráčů, apod. Vybírejte podle zkušeností a možností 
Vaší skupiny dětí.

Karta č. 3: Asociace – hrajeme zde asociační kruh. 
První hráč řekne slovo, které ho napadne, když se řek-
ne Jaro. Další hráč pokračuje podle slova, které řekl 
hráč před ním atd. Pokud hrajete hru poprvé, nechte 
dojít jedno kolo, kdy každý řekne nějaké slovo a jeďte 
zpátky po kruhu – vzpomínejte, kdo co řekl. Se zdat-
nějšími hráči je možné udělat kol víc. Opět zvažte 
náročnost podle Vaší skupiny dětí.

Karta č. 6: Kukačko zakukej – Známá hra, kdy jedno 
dítě jde za dveře a ostatní si vyberou mezi sebou ku-
kačku. Když dítě, co bylo za dveřmi vejde opět dovnitř, 
mají všichni skloněné hlavy, ruce spojené před čelem. 
Na výzvu: “Kukačko, zakukej.”, kuká vybraná kukačka 
a dítě hádá, kdo to může být. Má tři (nebo dle Vaší 
domluvy) pokusy. Pokud kukačku pozná, jde kukačka 
za dveře a hra se opakuje. Pokud nepozná, jde za dve-
ře znova původní hádač.

Experimentujte s ptačími hlasy a zahrajte si i na 
ostatní ptáky (podle ptáků, co se vracejí z teplých 
krajin v rubrice Tvoření). Pokud neznáte hlas určité-
ho ptáka, zkuste si ho vymyslet. Až najdete nahrávku 
ptačího hlasu nebo ptáka uslyšíte v přírodě, můžete 
hlasy porovnat.

Karta č. 7: 
Tvoření homonym – homonyma jsou slova stejného 
tvaru, ale různého významu. Zkuste děti navést, co 
všechno může být KORUNA (stromu, královská, min-
ce o hodnotě 1 Kč). 
ZUB – na ofině (křivě ustřižené vlasy), v puse, na pile
LIST – na stromě, dopis, list papíru, listy v knize
KOHOUT – vodovodní kohoutek, zvíře, ve vlasech 
malých dětí
OKO – lidské, volské oko, mastné oko v polévce, oka 
na svetru, oko na punčoše, kuří oko

Dětem můžete pomoci jednoduchými kresbami výše 
zmíněných významů jednotlivých slov. 

Propojení s Pracovními listy 
12. Každý má rád něco jiného
19. Pocity
26. Spolupráce
30. Společné rysy
37. Roční období

Deskovka: Za žezlem a zase zpátky

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 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.

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



Zahrajte si na honěnou 
mezi zimou a jarem. Co máte rádi v zimě a co na jaře? Když se řekne JARO, napadne mě...

Bude stále vládnout chladná Zima 
nebo už ji přetáhne hřejivé Jaro?

... když je šiška v mokru a jak se 
chová v suchu?

Zahrajte si hru Kukačko, zakukej. 
Kukačku můžete vyměnit za další 
ptáky z rubriky Tvoření: husu 
divokou, dudka, čápa a vlaštovku.

Co všechno může být KORUNA, 
LIST, OKO, ZUB, KOHOUT(EK)

Co vás potěší a zahřeje u srdce, 
když vás něco trápí nebo je vám 
smutno?


