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Úvod
Nabízíme vám metodickou přílohu k poslednímu číslu 
časopisu Ben Já Mína ve školním roce 2016/2017. Pří-
lohu si můžete vytisknout nebo přečíst na obrazovkách 
svých přístrojů. Metodika je opět nachystaná tak, aby se 
dala každá rubrika tisknout na samostatný list.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům 
a vůdkyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvod-
cům, 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 nehodi-
ly. Doufáme, že vám tato příloha bude k užitku.

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: 
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychov-
nych-kategorii/benjaminci. 

Koupit je můžete na obchod.skaut.cz nebo v pražském Junu.

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 
Pozor, pozor! Ben a Mína se v posledním předprázdnino-
vém čísle vydávají za hranice naší planety Země. Tajem-
ná raketa je provede různými zákoutími vesmíru. 

Téma vesmíru jsme vybrali vzhledem k jeho vysoké 
atraktivitě. V dnešní době o vesmíru mají spoustu infor-
mací i děti předškolního věku. Školáci by možná mohli 
na toto téma přednášet – i to je jedna z mnoha dopl-
ňujících aktivit, kterou si s vašimi Benjamínky můžete 
vyzkoušet (rubrika Knihy). Doporučujeme se dětí vždy 
nejprve ptát, co už z daného tématu vědí, než jim začne-
me přednášet sami. 

Při prvním přistání se protáhnete s pomocí jógy pro děti 
a zjistíte, jestli vesmírné posádky také třídí odpadky. 
Nebo je vypouštějí do vesmíru? (rubrika Příroda). Spous-
tu toho vyrobíte  a spočítáte i při letu raketou (rubrika 
Tvoření). Čeká vás mezipřistání na Měsíci, kde si hlasivky 
sice neprocvičíte, zato si zahrajete na mimy – zpívat mů-
žete zpátky v raketě (hudebně-dramatická rubrika). Neza-
pomeňte se posilnit tou správnou stravou kosmonautů 
(rubrika Kuchařka) a odpočinout si na mezinárodní ves-
mírné stanici (rubrika Místo, kde žiji). To vše a mnohem 
více se dozvíte v posledním čísle BJM! Už zbývá jen si dát 
pozor na černé díry a nebezpečné pásy letících meteorů 
při cestě zpátky na zem (závěrečná Deskovka) a vesmírné 
dobrodružství může začít! 10, 9, 8, 7, ... START!

Anebo – pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a ne-
hodí se vám pracovat s nějakým dalším, využít to vůbec 
nemusíte a můžete s dětmi jen tvořit a hrát si jednotlivé 
aktivity v čísle popsané. 

Starší metodické přílohy
Ty naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://obchod.skaut.cz
mailto:julie.dominika.zemanova@skaut.cz
http://skaut.cz/metodikabenjamina


Poslední kniha, kterou v rámci prvního ročníku předsta-
víme se týká – jak jinak než – vesmíru. Knih o vesmíru 
je hodně, ale pro toto téma se nám nejvíce zalíbily ty 
okénkové, kde děti mohou prohlubovat svoje vědomosti 
a číst si (třeba s dospělým) o tom, co je zrovna zajímá. 
Nakladatelství SVOJTKA & Co vydává velkou spoustu 
okénkových knížek a o vesmíru hned několik. Soutěžit ale 
můžete o tu, která nese název Jedinečný vesmír. 

Úkolem tentokrát je: 
S knihou Jedinečný vesmír můžete s dětmi sledovat pří-
běh vzniku vesmíru, využít časovou osu z knihy a odrazit 
se třeba i k jiným tématům jako je – kdy jsem se narodil 
– kde by to na té ose asi bylo atp. S malou knihou Mapa 
oblohy se můžete vrátit ke staršímu tématu hvězd, které 
jsme naťukli v minulých číslech. 

Můžete zajít s dětmi do knihovny a půjčit si od nakla-
datelství SVOJTKA & Co i další knihy na téma vesmír: 
Otázky a odpovědi o vesmíru, Podívej se do vesmíru, Co 
se děje ve vesmíru, Jak se žije ve vesmíru, Vesmír – malý 
průzkumník a Vesmír – otevři okénko. 

Anebo můžete sáhnout po knihách z jiných nakladatel-
ství. Ty nejmenší můžete zkusit nalákat na Jezevec Chru-
jda dobývá vesmír. Můžete si povídat o tom, jak si děti 
vesmír představují, co o něm už vědí, jaká tělesa do něj 
patří, jestli už pozorovaly někdy hvězdy... Pokud máte ve 
skupině nebo doma starší dítko,může být fajn si půjčit 
nějakou encyklopedii a povídat si o tom, co je zaujme. 
V květnu 2017 má vyjít kniha Vesmír – Fascinující cesta 
napříč vesmírným prostorem od nakladatelství Slovart, 
která vypadá zajímavě a poutavě. A tip speciálně pro 
rodiče malých dětí – Kouzelná tužka má i svoji knihu 
o vesmíru. 

Nejkrásnější knihou o vesmíru je ale příběh myšáka 
podle Torbena Kuhlmanna, který se rozhodl, že nasbírá 
všechny potřebné informace pro to, aby překonal ná-
strahy a mohl se vydat na cestu na Měsíc. Kniha nese 
příznačný název Armstrong. Je to parafráze na příběh 
slavného kosmonauta. Má nádherné ilustrace a hodně 
chytrých vtipů pro dospělé. Je spíše pro starší děti, neboť 
je celkem rozsáhlá, ale obrázky se dají prohlížet i s men-

šími dětmi. Rozhodně si knihu nenechte ujít. 
A k tomu všemu si pusťte prima CD Planety. Písničky 
nazpívali čeští zpěváci a dětem by se mohlo líbit – CD je 
jim ostatně určené. 

Vesmír láká k velkolepým projektům. Můžete si vyrobit 
jednoduchý plakát nebo zkusit pracovat s myšlenkovou 
mapou a pro děti být tím, kdo jejich myšlenky zazna-
menává. Anebo si můžete uspořádat malou vědeckou 
konferenci se všemi potřebnými proprietami (jako je 
vhodný oděv, cedulky se jmény atp.) a přednášet krátké 
příspěvky na téma vesmír. Samozřejmě s náležitou úvod-
ní motivační scénkou. 

Aktivity:
• účast v soutěži
• práce s knihou Jedinečný vesmír a povídání  

na téma, co už o vesmíru děti vědí
• výlet do knihovny a půjčení si a práce  

s dalšími knihami na téma vesmír
• výroba posteru
• myšlenková mapa na téma vesmír
• konference o vesmíru

Propojení s Pracovními listy:
24. Kam patřím
26. Spolupráce
28. Povolání

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.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

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

Zdroje:
www.svojtka.cz

Kniha Jedinečný vesmír

http://www.svojtka.cz


Propojení s Pracovními listy:
26. Spolupráce
28. Povolání

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.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

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

Zdroje:
http://dum.rvp.cz/materialy/povolani-5.html Pracovní 
list k povoláním a nástrojům

Děti jsou v klubovně a odevzdávají přihlášky na letní 
tábor. Mají šortky a trička s krátkým rukávem, smějí 
se, pošťuchují. Jedno z dětí se podívá ven, je zvědavé. 
Mezitím se venku ozývá velká rána. Všichni až na Janku 
mají vytřeštěné oči, někdo z dětí už vybíhá ven. Venku 
stojí raketa, před ní člověk v obleku, aby vypadal jako 
kosmonaut. Láká děti dovnitř rakety, kam děti po chvíli 
vstupují a raketa se odlepuje ze země. To je příběh, který 
na vás čeká v červnovém komiksu. Vyjevená scénka láká 
k dramatizaci. Zkuste si tedy příběh i přehrát k obvyklé-
mu vyprávění. Příběh je jinak zároveň vymyšlený tak, aby 
byla možnost dvojího vyprávění podle vašich preferencí 
– děti mohou hrát hru na to, že letí s raketou do vesmíru 
anebo mohou opravdu do vesmíru letět. 

Na pravé stránce na vás čeká úkol s tématem povolání. 
Na stránce je několik obrázků lidí různých profesí. Nejpr-
ve je s dětmi můžete pojmenovat. Pak můžete společně 
povídat o tom, čím děti chtějí být. Pokud najdou své vy-
sněné povolání, mohou si ho vybarvit. Buďte připraveni 
na to, že ne všechna povolání, se kterými děti mohou při-
jít, tam jsou. Můžete mít buď nachystané obrázky, které 
si tam děti dolepí, nebo si je děti mohou namalovat. 

Na webu metodickém portálu RVP najdete několik pra-
covních listů, které se tématu týkají a jsou vhodné pro 
předškolní děti. Například jeden s názvem Povolání, 
jehož autorkou je Renata Bachtíková, se týká přiřazování 
obrázků předmětů k jednotlivým povoláním. Nebo mů-
žete využít pantomimy a povolání hádat. 

Aktivity:
• vyprávění příběhu
• dramatizace příběhu
• pojmenování povolání na obrázcích
• povídání o tom, čím chtějí děti být
• vybarvování či lepení obrázků povolání,  

kterým chtějí být
• dramatizace povolání a jejich hádání

 

1. Cesta do vesmíru



Děti putují dále raketou vesmírem. Konečně se na obzoru 
objevila planeta, kde mohou zastavit a pořádně se pro-
táhnout. Jak se nejraději protahujete na schůzkách? Kte-
ré hry děti nejvíce baví? 

Jóga pro děti
Jóga patří mezi klidnější aktivity, krásně protáhne celé 
tělo a také se při ní učíme pracovat s dechem. V rubrice 
Fotopředstavovačka můžete s dětmi vyzkoušet celý Po-
zdrav slunci. Navíc, v jednom úkolu z Deskovky tuto akti-
vitu velmi dobře zužitkujete! 

Dobrým pomocníkem, pokud zrovna nejste jógový mistr, 
mohou být jógové karty od Lali s drobnou brožurkou, 
kterou prolétnete za jednu cestu autobusem. Karty jsou 
namalované tak, aby děti bavily a jógové pozice byly sro-
zumitelné. Najdete na nich pozice pro jednotlivce i dvo-
jice i jednoduchá relaxační cvičení. Lali vydala též karty, 
kde je jógová abeceda. Ty můžete využít tehdy, když vaše 
děti už písmenka zajímají. A můžete je doplnit i CD s pís-
ničkami Lali cvičí jógu. 

Planeta, na které děti přistály není blíže specifikovaná. 
Bavte se s dětmi, co by to mohlo být za planetu, koho by 
na ní mohli potkat... Je nebezpečná nebo se není čeho 
bát? Rozvíjejte fantazii a představivost.

Minikomix
Nechte děti vypravovat příběh. Procvičujte souslednost 
příběhu: co se stalo na začátku, co potom, jak to dopad-
lo? Všímejte si, zda děti používají výrazy jako nejprve, 
potom, pak, nakonec.

Proč třídit odpad? 
Diskutujeme s dětmi, zda je třídění odpadu pro ně běž-
nou záležitostí. Znají třídění odpadu z domu, ze školky/
školy? K čemu je to dobré? Orientují se děti v barvách 
popelnic? Kolik možných druhů odpadků se dá roztřídit 
a zase znovu použít? Např. Co se dá vyrobit z PET lahve 
recyklací? 

Fleecová mikina – potřeba 40 PET lahví, triko – 10 PET 
lahví. Dále spací pytel, sportovní oblečení, výplně peřin, 
spacáky nebo zimní kabáty z dutých vláken, plastové díly 

2. Planeta v pohybu
v automobilech, koberce, vodovodní trubky...

Problém barevných lahví 
Koupím si minerálku ve fialové nebo žluté lahvi? Barevný 
svět je fajn, má to bohužel své ale. Barevné PET lahve se 
těžko recyklují. Recykláž z barevných PET lahví má jen 
malé uplatnění – je to tmavý materiál, který se barví na 
černo a používá například do automobilového průmyslu.

Třídění odpadu
Děti mají za úkol rozpoznat odpadky a vymyslet, do které 
popelnice by je vyhodily. Děti spíše motivujeme, než ká-
ráme, že neví, kam který odpadek patří. K dispozici jsou 
3 volná pole, kam mohou děti ještě odpadky dokreslit, 
popř. dolepit kousek reálného odpadku.

Vybarvování a zdobení popelnic
Jako doprovodná aktivita může dobře posloužit pohádka 
Jak popelnice rozkvetla (Z. Malinský: Pohádky ze Sluneč-
ní ulice, Amulet.). Jedná se o velmi krátkou pohádku. 
Může sloužit jako motivační text ke zdobení nebo jako 
doplnění aktivity.

Celý text zde:
Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou 
chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice 
napěchovaný pytel z igelitu a šel by dál do školy. Jenže 
se zarazil, vytáhl z kapsy křídu a napsal popelnici na bři-
cho velké A a velké Č. Kdo je z domu, ví, že A. Č. je Adéla 
Červenková. Skoro před zvoněním vyrazila z domu Adéla 
a hned to viděla. A hned taky vyndala ze školní tašky sadu 
kříd a vedle A. Č. napsala J. K. Kdo je z domu, ví, že J. K. je 
Jarda Koleno. Potom Adéla křídou zavřela všechna písme-
na do srdce a ještě nakreslila, jak ze srdce kvete kopretina. 
Tak se stalo, že na sídlišti rozkvetla jedna popelnice.

Hry na téma MATERIÁLY aneb Z ČEHO TO JE?

Hmatová Kimova hra – dítě si nejprve s otevřenýma 
očima prohmatá předměty (max. 6). Ptáme se, z jakého 
materiálu je předmět. Pak dítěti zavážeme oči a nechá-
me ho určit předměty hmatem. Stačí, aby dítě předměty 
pojmenovalo.

Kimova hra na paměť 
• varianta a) před dítě položíme 6 různých předmětů. 

Necháme dítě, aby si předměty 1 minutu prohlíželo. 
Pak předměty zakryjeme a necháme dítě, aby je z pa-
měti jmenovalo;

• varianta b) postupujeme stejně jako u předchozí 
aktivity. Při jmenování předmětů z paměti navíc dítě 
požádáme, aby určilo co nejpřesnější umístění před-
mětů.

Hmatové pexeso – budeme potřebovat šátek pro každé 
dítě a dvojice předmětů (např. víčka z PET lahví, papíro-
vou krabičku, klíče, mince, gumičky, apod.). Dítěti zavá-
žeme oči. Před dítě umístíme vybrané dvojice předmětů. 
Dítě má za úkol poznat stejné předměty pouze hmatem.

Žížaly v kompostéru
Zapíchnutá americká vlajka znamená, že se většinou pro 
kompostování používají kalifornské žížaly z Ameriky. Mož-
no propojit s rubrikou Místo, kde žiju – Na mezinárodní 
vesmírné stanici. Můžete se dětí ptát, zda by se v Americe 
domluvily, zda umí něco anglicky říct, a jestli se někde 
anglicky učí. Vedoucí s výbornou výslovností a znalostí 
angličtiny si mohou zpestřit schůzku anglickým okénkem 
(základní slovní zásoba jako pozdravy, děkuji, prosím, 
věci denní potřeby apod.). Nejlépe formou her nebo 
rozhovorů.

Na téma kompostování a třídění odpadu uspořádejte 
pro děti tematickou opičí dráhu:
• prolézání tunelem jako tělem žížaly
• sběr odpadků
• záchrana plyšového medvěda z popelnice
• přeskakování popelnice
• slalom mezi PET lahvemi
• hod víčkem od PET lahve na cíl/do koše (na plast 

samozřejmě!) 

Fantazii a tvořivosti se meze nekladou. Výše zmíněné 
aktivity berte jako inspiraci.

<kapitola pokračuje na další stránce>



Aktivity:
• jóga pro děti
• vyprávění podle obrázků
• třídění odpadu
• Kimovy hry
• hmatové pexeso
• opičí dráha

Propojení s Pracovními listy:
4. Na koho se obrátím
5. Nebezpečné
26. Spolupráce
28. Povolání
32. Co nepatří do lesa
38. Třídění odpadu

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.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, 
rozvoj poznání, představivosti a fantazie, společenská, 
environmentální

 

Zdroje: 
www.jogasdetmi.cz Lali cvičí jógu
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/wp-content/
uploads/2010/07/PracList-RecyklacePlastuNeratovice.pdf 
Třídění plastu
http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-
-deti/pohadky-deti/2459-pohadky-ze-sluneni-ulice-kras-
neho-lovka-zbyka-malinskeho Pohádka Z. Malinského Jak 
popelnice rozkvetla
http://www.ekodomov.cz Organizace zabývající se udrži-
telným rozvojem, péčí o půdu a recyklací.
http://www.kompostuj.cz Vše o kompostování (organiza-
ce Ekodomov)

http://www.jogasdetmi.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/wp-content/uploads/2010/07/PracList-RecyklacePlastuNeratovice.pdf
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/wp-content/uploads/2010/07/PracList-RecyklacePlastuNeratovice.pdf
http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-deti/pohadky-deti/2459-pohadky-ze-sluneni-ulice-krasneho-lovka-zbyka-malinskeho
http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-deti/pohadky-deti/2459-pohadky-ze-sluneni-ulice-krasneho-lovka-zbyka-malinskeho
http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-deti/pohadky-deti/2459-pohadky-ze-sluneni-ulice-krasneho-lovka-zbyka-malinskeho
http://www.ekodomov.cz
http://www.kompostuj.cz


3. Marsu vládne červená
Hned za planetou Zemí se nachází čtvrtá planeta naší 
sluneční soustavy – Mars. Je spojován s červenou bar-
vou. V této rubrice s dětmi zjistíte, jak získat červenou 
barvu i u nás na Zemi.

Co všechno je červené?
Zahrajte si s dětmi po kruhu hru Na Červenou: 
a) buď každé dítě řekne jednu červenou věc a pokračuje 
se tak dlouho, dokud děti vymýšlejí, co je červené. Abyste 
procvičili paměť (nejen dětí), můžete hrát i po kruhu 
zpátky a vzpomínat, kdo jakou věc řekl.

b) na principu hry Přijela tetička z Číny – ke každé již vyř-
čené věci přidá následující hráč další věc a opakují se tak 
všechny věci.

Co znamená červená?
Ptejte se dětí, co pro ně červená znamená, kde si mů-
žeme najít – v přírodě i u lidí. Která zvířata a rostliny 
využívají červenou barvu? Co na červenou musí udělat 
lidi a dopravní prostředky? Procvičujte, když se vydáte 
s Benjamínky ven.

Zahrajte si jednoduchou dramatickou hru: děti se volně 
pohybují po prostoru (můžou i na hudbu, máte-li k dis-
pozici). Na slovo ČERVENÁ se všichni přestanou hýbat 
a ustanou v pohybu v jakém se zrovna nacházeli (štron-
zo). Na slovo ZELENÁ se mohou opět začít hýbat (hudbu 
na červenou vypněte, na zelenou opět pusťte). Hru 
můžete motivovat dle symbolického rámce tohoto čísla 
letem rakety do vesmíru.

Aktivity:
• pokus a jeho pozorování
• odhad pokusu a výsledek
• hry na paměť
• bezpečné přecházení přes ulici
• dramatická hra

 

Propojení s Pracovními listy:
2. Chování v MHD a na ulici
5. Nebezpečné
7. Přecházení
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (po-

máhám 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.
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 pracovních 

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

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, rozvoj poznání, představivosti 
a fantazie, interpersonální, společenská, environmentální

Zdroje:
Průzkumník přírody, nakladatelství Knižní klub, edice 
Universum



4. Letíme raketou
Na těchto stránkách děti letí raketou. Umíte nějakou vy-
robit? Nebo aspoň papírovou vlaštovku? Která kam doletí 
a komu se podaří vruty? V této rubrice si děti mimo vlast-
ních rukou procvičí také předmatematické dovednosti 
(poznávání geometrických tvarů, jednoduché počítání, 
srovnávání méně – více) a vyrobí si vesmírnou raketu 
z odpadu – ne všechny ruličky od toaletního papíru je 
dobré vyhazovat!

Výroba papírových vlaštovek a letadélek
Zkuste si s dětmi vyrobit papírová letadélka a uspořádat 
závody: Komu doletí nejdále, kdo se trefí na cíl, komu 
proletí obručí apod. Návody na skládání najdete na inter-
netu nebo ve zvláštním díle časopisu ABC, ve kterém jsou 
i předtištěné papíry s náznaky ohybů.

Kterých letadel je více
Odhadněte, nebo spočítejte, zda je na obrázku více letadel 
skutečných, nebo těch papírových. 

Vybarvování rakety
Děti by měly samy podle zadání vybarvit geometrické 
tvary na raketě. Znají a pojmenují děti jednotlivé tvary? 
Nejjednodušší je pro děti kruh (často říkají kolečko), pak 
trojúhelník a nakonec obdélník. Zároveň zjišťujete, zda se 
orientují v základních barvách (zde modrá, červená a zele-
ná). Můžete je rozvíjet dále: jaké barvy potřebujeme, aby 
vznikla zelená? A co se stane, když smícháte např. modrou 
a červenou, červenou a žlutou, bílou a červenou? Uměli 
byste namíchat hnědou?

Výroba rakety z ruličky od toaletního papíru
Ruličku natřete libovolnou barvou, nebo polepte barev-
nými papíry. Barvy zvolte podle věku dítěte – temperové 
jdou vyprat, ale mohou pouštět. Akrylové vyprat nejdou, 
ale po jejich použití raketa nebude pouštět barvu. Na 
barevný papír nakreslete kolo, které vystřihnete a nastři-
hnete, aby se dal stočit do kužele. Kužel přilepíte na vršek 
ruličky. Na spodní části ruličku dvakrát nastřihneme proti 
sobě. Do vzniklých zářezů zasuneme trojúhelník z barev-
ného papíru, který bude tvořit křídla rakety.
Pokud nemáte možnost třídit kovy, na raketu lze dobře vy-
užít i použitý alobal či staniol. Na kovové součástky rakety 
se budou skvěle hodit!

Souhvězdí
Zkuste spojit správné souhvězdí s předmětem, který před-
stavuje: Labuť má roztažená křídla. Malý vůz je charak-
teristický podle oje a poslední souhvězdí představuje Be-
rana. Zkuste najít souhvězdí na obloze. Poslední hvězdu 
Malého vozu tvoří Polárka, nejjasnější hvězda oblohy. Nej-
jasnější hvězdou Labutě je Deneb, která spolu s hvězdou 
Altair v Orlu a Vega v souhvězdí Lyra tvoří velký letní trojú-
helník a jsou během léta krásně pozorovatelné na obloze.
Beran – povídejte si o znamení zvěrokruhu, kdy se děti na-
rodily, jaká jsou znamení. Popř. se připravte, že o nich bu-
dete vypravovat vy. Zjistěte si dopředu data narození dětí.
Labuť – vyprávějte si o řeckých bájích a pověstech. Kdo byl 
Zeus a proč se převtělil do labutě? Jaké další postavy z řec-
kých bájí najdete na obloze? (Kasiopea, Cefeus, Paegas).
Malý vůz – najdete mezi souhvězdími i nějaké další před-
měty? Vezměte si na pomoc atlas nebo mapu hvězdné 
oblohy.
 
Které souhvězdí má nejvíce hvězd?
Úkol pro starší děti, které už počítají.
 
Stříhání geometrických tvarů
Z různých barevných papírů zkuste vystříhat různé tvary 
a poskládat na zemi či složte rakety různých tvarů. Po-
dobné hry můžete zkusit s dětmi na Tangramu – čínském 
hlavolamu.

Další hry a aktivity
Kimova hra – připravte si jednu kombinaci tvarů a barev 
a připravte si k nim černobílý pracovní list s obrysem ra-
kety. Raketu dětem na jednu minutu ukažte a poté scho-
vejte. Nechte děti vybarvit pracovní list podle toho, co si 
zapamatovaly.
Co se změnilo – sestavte s dětmi raketu. Poté vyměňte dva 
tvary a nechte děti hádat, co se změnilo.
Štafeta – ve vzdálenosti několika metrů sestavte raketu. 
Zbylé tvary rozházejte poblíž. Děti rozdělte na dvě druž-
stva. První vybíhá, prohlédne si raketu a zvolí jeden tvar, 
který najde mezi zbylými rozházenými a přinese ho své-
mu družstvu. Poté vybíhá druhý ze družstva a udělá totéž. 
Nést smí vždy pouze jeden tvar. Úkolem je co nejrychleji 
poskládat stejnou raketu, jaká je poskládaná opodál. Děti 
motivujeme, aby pracovaly rychle, nejde však o soutěž!

Aktivity:
• výroba papírových vlaštovek a letadélek
• porovnávání a počítání
• vybarvování podle zadání
• vyrábění rakety z ruliček od toaletního papíru
• povídání o souhvězdích – zvěrokruh, řecké báje  

a pověsti, věci
• stříhání geometrických tvarů – tangram
• Kimova hra
• hra Co se změnilo
• štafeta

Propojení s pracovními listy:
6. Prostorová představivost
10. Úklid v dětském pokoji
13. Kolik je mi let
26. Spolupráce
28. Povolání

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomá-

hám 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.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
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.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, rozvoj po-
znání, představivosti a fantazie, interpersonální, spole-
čenská, environmentální



5. Co se jí ve Vesmíru?
Strava kosmonautů je v dnešní době velmi pestrá. Větši-
nou je zbavená vody a vakuově zabalená, aby se nezka-
zila. Kosmonauti si ji poté připraví dodáním teplé nebo 
studené vody. Na rozdíl od našeho balení do batůžků na 
výlet se nemusí omezovat váhou jídla – taková raketa 
přeci jen už něco uveze!

V receptu se tentokrát soustředíme na to, jak může 
vzniknout zajímavé, nutričně bohaté jídlo ze sušené 
stravy (chia semínka) dodáním tekutiny. 

Vesmírný chia pudink
Nezapomeňte si vždy dopředu zjistit, jestli není některé 
dítě na něco alergické!

Poznámka k ingrediencím: 
• kokosové mléko se dá již celkem běžně koupit v su-

permarketech (většinou v plechovce v koutku mezi-
národní kuchyně). Pokud se vám zdá moc drahé, lze 
jej nahradit jakýmkoliv jiným mlékem a doplnit tře-
ba strouhaným kokosem. Ve zdrojích najdete tip na 
web s postupem výroby vlastního kokosového mléka 

• chia semínka pořídíte ve zdravé výživě, mnohé su-
permarkety už je ale také prodávají (v sekci oříšků, 
vypadají trochu jako mák) 

• místo jahod můžete použít jakékoli jiné ovoce nebo 
marmeládu, cokoli máte rádi a dáváte si třeba do 
jogurtu

Postup:
Nechte děti smíchat vodu, sirup a kokosové mléko. S ple-
chovkou musí manipulovat dospělý, má ostré okraje! 
Tekutinu rozlijte do pěti šroubovacích skleniček . Děti 
u toho mohou trénovat pojmy kde je (nej)více/méně 
apod. Každé dítě si do své skleničky nasype 5 lžiček chia 
semínek (20g), poté skleničku zašroubuje a pořádně pro-
třepe obsah. Poté nechte asi 5 min odstát a pozorujte, 
jak se mění konzistence – z řídké tekutiny se postupně 
stane spíše kaše. Vysvětlete dětem, že suchá semínka 
do sebe nasávají tekutinu, která tak ubývá a semínka 
se naopak zvětšují (v tuto chvíli si třeba můžete zahrát 
pohybovku Sušička taktéž z této rubriky, hra je založená 

právě na tomto principu). Po uplynutí daného času skle-
ničky otevřete a pořádně pomíchejte obsah. Na pudink 
poté rozdělte rozmačkané jahody, sklenice zavřete a dej-
te chladit (nejlépe přes noc, nebo alespoň na pár hodin). 
Z původní tekutiny se stane tuhý rosol – a pudink je na 
světě!

Hra Sušička
Zahrajte si rychlou pohybovou hru s tematikou sušení. 
Jedno dítě zvolte za Vodu – připevněte na něj modré 
fáborky. Druhé dítě představuje Oheň a je označené 
červenými fáborky. Tito dva honí ostatní děti, které se 
jim snaží uniknout. Pokud někoho chytí Oheň, vysuší ho 
a dané dítě musí dál běhat zmenšené, v podřepu. Pokud 
někoho chytí Voda, dítě se zvětší a dále běhá co nejvíce 
“zvětšené”, s rukama nad hlavou. 

Aktivity:
• recept na chia pudink
• poznávání jídla hmatem/chutí
• pohybová hra Sušička
• pravdivá/lživá tvrzení

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

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (po-

máhám s...).
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, rozvoj po-
znání, představivosti a fantazie
 

Zdroje:
http://www.zasadnezdrave.cz/recepty/chia-pudink/ Po-
drobnější recept na chia pudink
https://cukrfree.cz/domaci-kokosove-mleko/ Recept na 
kokosové mléko

http://www.zasadnezdrave.cz/recepty/chia-pudink/ 
https://cukrfree.cz/domaci-kokosove-mleko/ 


6. Zastávka na Měsíci
Děti se se svou raketou přiblížily Měsíci. Povídejte si spo-
lečně o tom, jaký je Měsíc. Co o něm děti vědí. Společně 
si jej můžete ukázat na fotografii a povídat si o tom, 
co o Měsíci lidé zatím vědí. Informace můžeme hledat 
v různých encyklopediích např. Atlas vesmíru pro děti od 
J. Duška a J. Píšaly. 

Na internetu můžete základní věci najít na Wikipedii 
nebo např. na blogu Měsíc astronomie.

Pantomima
Děti zjistily, že se na Měsíci navzájem neslyší (vzhledem 
k řídké atmosféře, ve které se zvuk nešíří), proto se doro-
zumívají pantomimicky. Říkejte si společně, jaké činnosti 
děti dělají.

Neexistuje jedno správné řešení – každé dítě může vidět 
něco jiného. My vidíme toto:
obrázek: holka ukazuje, že budou krájet a míchat
obrázek: kluk ukazuje, že půjdou spát a zívá
obrázek: holka ukazuje, že budou tancovat
obrázek: kluk ukazuje, že budou kopat s míčem

Pantomimu využijete i při předváděcí hře. Předvádějte 
si navzájem různé činnosti, které v běžném dni děláte. 
Na hru nepotřebujete větší přípravu, proto si ji můžete 
zahrát kdykoliv a kdekoliv. 

Obtahování dráhy letu míče
Než začnete s obtahováním, rozcvičte si ruce a prsty 
(toto je dobré zařazovat u všech grafomotorických cviče-
ní, tj. kdy děti pracují s tužkou). Např. říkanka s ukazová-
ním: Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítám je 
hned, jedna, dva, tři, čtyři, pět.

Kroužkování symbolů
Děti budou kroužkovat symboly pomocí různých barev. 
Mladším dětem aktivitu nejdříve vysvětlete a ověřte si, 
že vědí, co mají dělat. Děti by měly mít připravené barvy, 
které budou potřebovat, tj. žlutou, modrou a červenou.

Písnička o raketě
Jedná se o obrázkové čtení. Písnička je z části schována 
v obrázcích. Melodie není moc známá, tak si ji můžete 
sami vymyslet. 

Nastartujte motory, vyletíme nad hory,
až ke slunci doletíme, my se vůbec nebojíme,
nastartujte motory.
Naše šťastná hvězdička, jistě bude tam,
malý kousek sluníčka, přivezeme vám.

Raketa je naše loď, neboj se a s námi pojď,
najdeme tam kamarády, co se mají také rádi,
raketa je naše loď.

Písničku si nakonec společně zazpívejte. A nebojte se 
vytáhnout opět hudební nástroje, ať je zpívání veselejší. 

Aktivity:
• pantomima
• grafomotorika (míč v letu)
• zraková diferenciace  

(rozpoznání symbolů)
• rozlišování barev
• obrázkové čtení
• společné zpívání

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost 
39. Vnímání přírody 
40. Výlet 

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.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, jazyk 
a řeč, rozvoj poznání, představivosti a fantazie, vztah 
k okolnímu prostředí a přírodě.

Zdroje:
http://mesic.astronomie.cz/ Blog Měsíc astronomie

http://mesic.astronomie.cz


7. Na vesmírné stanici
Děti s Jankou se rozhodly přistát na Mezinárodní vesmír-
né stanici (ISS). Tato vesmírná stanice je v současnosti je-
dinou obydlenou, a proto se zde setkávají také s dalšími 
kosmonauty. Ti jsou především rusky a anglicky mluvící. 
Proto se i děti na obrázku zdraví pozdravy v jiném jazyce. 
Povídejte si o jiných zemích a o tom, jak se v nich mlu-
ví. Jak se můžeme společně dorozumívat s lidmi, kteří 
mluví jiným jazykem? A umíte v nějakém cizím jazyce 
pozdravit? 

Konstrukce stanice
Dvě křídla vesmírné stanice jsou nedokreslená (vyzna-
čená tečkami). Děti naznačené čáry obtáhnou a stanici 
dokreslí. A jak vypadá vesmírná stanice na fotografii? 
Více informací najdete např. na Wikipedii. Také se může-
te podívat na internetu, jak z ISS vypadá naše Země. Je to 
opravdu zajímavé.

Uvnitř vesmírné stanice
Děti s Jankou se dostaly dovnitř stanice. Jak to tu vypa-
dá? Zkuste si s dětmi povídat o tom, jak to na takové 
vesmírné stanici funguje. A jak se například kosmonauti 
navečeří a co k tomu budou potřebovat? 

Naše planeta Země
Na pravé straně rubriky se děti dalekohledem dívají na 
naši zemi. Na mapě jsou kromě České republiky vyzna-
čeny sousední státy. Povídejte si s dětmi o tom, jak vlajky 
vypadají. Českou vlajku si společně vybarvěte, tužky 
napoví, jaké barvy mají použít. Povídejte si společně, 
k čemu vlajky slouží, kdy a jak se používají. Otevřete si 
atlas světa a vyhledejte si, jak vlajky vypadají. Doporu-
čujeme skvělou knížku Mapy vydanou nakladatelstvím 
HOST. 

Výroba vlajek
Můžete navázat vyráběním vlastních vlajek. Z papíru 
nebo z látky. Každý si může vyrobit svojí vlajku anebo po 
skupinkách. Můžete si vyrobit i jednu společnou vlajku 
pro celou Vaši skupinu. Nezapomeňte si ji při závěrečné 
deskové hře! 

Tik tak hodiny
V kabině vesmírné stanice je několik ciferníků hodin. 

Kaž dé z nich ukazují jiný čas. Povídejte si o tom, jak Slun-
ce určuje čas, kdy je ráno a večer, a že v různých zemích 
je to jinak. Můžete si společně vyzkoušet pokus s bater-
kou a míčem, kdy světlo baterky svítí vždy jen na část 
míče. 

Do prázdného místa nechte děti zakreslit reálný čas pod-
le hodin v klubovně. Jde o překreslení skutečnosti a ne 
znalost časového údaje. Děti předškolního věku nemusí 
znát hodiny. Důležitá je pro ně orientace v rámci dne: 
ráno – dopoledne – poledne – odpoledne – večer – noc. 
Pokud děti bude určování času bavit, určitě je v tom pod-
porujte a pružně na ně reagujte. Vyrobte si nebo kupte 
otáčecí např. papírové hodiny, se kterými si budete moct 
hodiny společně ukazovat. Existují také dřevěné hodiny 
– puzzle – u kterých děti vkládají čísla podle tvarů bez 
nutnosti znát čísla na hodinách.

Aktivity:
• vyprávění o vesmíru
• dokreslování
• vyber, co je potřeba
• dokreslování barev vlajky
• hodiny a základní orientace v čase

Propojení s Pracovními listy:
24. Kam patřím
28. Povolání
30. Společné rysy

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.
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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

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

Zdroje:
http://iss.kosmonautix.cz/ Pohled na planetu Zemi z me-
zinárodní vesmírné stanice (klikněte na HD video + ISS 
Tracker)
http://www.dhgate.com/product/getProductImages.
do?act=getProductImages&itemcode=231317495&pid=f
f8080814b6d7f5e014c0f277a491d32 Obrázek dřevěných 
hodin puzzle pro děti

http://iss.kosmonautix.cz
http://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImages&itemcode=231317495&pid=ff8080814b6d7f5e014c0f277a491d32
http://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImages&itemcode=231317495&pid=ff8080814b6d7f5e014c0f277a491d32
http://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImages&itemcode=231317495&pid=ff8080814b6d7f5e014c0f277a491d32


8. Kulíšci z Kralup nad Vltavou
V tomto čísle se seznámíme se skupinkou z Kralup nad 
Vltavou.

Děti si vyzkoušely nakreslit návrh rakety a z výšky se 
podívaly na planetu Zemi, na které my, lidé žijeme. Kdo 
další kromě nás obývá Zemi? Co je na Zemi zelené, mod-
ré hnědé? Nestihly se ale podívat do vesmíru. Co by měla 
správná vesmírná posádka umět? Podívejte se na to 
s námi! 

Měla by umět:
• Dobře spolupracovat – to je velmi důležitá doved-

nost. Otestujte, jak na tom se spoluprací jste. Dejte 
si měkký míč nebo jiný kulatý předmět mezi hlavy 
a zkuste takto ujít určitou vzdálenost co nejdál, aniž 
by vám spadl. Nebo místo míče můžete vyzkoušet 
projít stejné trasy se zavázanýma nohama. Pohyb ve 
vesmíru není totiž vůbec jednoduchý. 

• Orientovat se v černých zákoutích galaxie – jak to 
natrénovat? Tady je náš tip: Zavažte si oči a zkuste 
poslepu roztřídit drobné předměty (knoflíky, fazole, 
sirky, hrách, apod.). 

• Sestrojit raketu – koukněte do rubriky Tvoření 
s názvem Letíme raketou, kde je návod na výrobu 
modelu rakety. Pokud ji sestrojíte, budou z vás jistě 
přeborníci v navrhování a sestrojování raket! 

• A také být fit! – zkuste si podle odkazu níže zacvičit 
jógu – Pozdrav slunci

Dárek pro vesmírné obyvatele
Kulíšci se rozhodli vyrobit sluníčko!
Pomůcky: větší papírový talíř, žlutou barvu (temperová 
nebo akvarelová barva), žlutý krepový papír, černá a čer-
vená fixa, děrovačka, nůžky.

Papírový tácek natřete žlutou barvou a nechte ho 
uschnout. Fixou domalujte oči, nos, ústa. Na kraje slu-
níčka vedoucí udělá děrovačkou díry, kterými se násled-
ně provleče žlutý krepový papír (paprsky). Po provlečení 
spojíme paprsky a u talíře jednou otočíme, aby nám 
nepadaly.

Také si můžete do rámečku na dvojstránce Fotopředsta-
vovačky nakreslit, jak podle vás, takový obyvatel vesmíru 
vypadá. Obrázky pak můžete poslat Kulíškům.

Inspirativní čtení
Můžete si přečíst pohádku z knihy Pohádky z vesmíru od 
Marie Adamovské.

Aktivity:
• kdo další bydlí na Zemi?
• co je na Zemi modré, zelené a hnědé?
• co by měla vesmírná posádka umět?
• hra na spolupráci
• rukodělka – výroba sluníčka
• hra na prostorovou orientaci
• kreslení vesmírného obyvatele
• pozdrav slunci
• čtení pohádky z knihy Pohádky z vesmíru
• seřaď planety od největší po nejmenší
• poslání podoby vesmírného  

obyvatele Kulíškům 

Propojení s pracovními listy:
26. Spolupráce
6. Prostorová orientace

Cíle časopisu:
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.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád 

s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, 
schopnost naslouchat.

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

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

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá, jemná motorika, grafomotorika, rozvoj poznání, 
představivosti a fantazie, interpersonální, společenská

Zdroje:
http://www.jogaprodeti.cz/index.php/sestavy/pozdrav–
slunci Pozdrav slunci
http://www.predskolaci.cz/vyuziti-papirovych-taliru-slun-
ce/16449 Pracovní list Předškoláci - výroba slunce z papí-
rového talíře
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-
-a-mladez/mapy-1199 - Kniha Mapy nakladatelství Host

http://www.jogaprodeti.cz/index.php/sestavy/pozdrav-slunci
http://www.jogaprodeti.cz/index.php/sestavy/pozdrav-slunci
http://www.predskolaci.cz/vyuziti-papirovych-taliru-slunce/16449
http://www.predskolaci.cz/vyuziti-papirovych-taliru-slunce/16449
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/mapy-1199
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/mapy-1199


Deskovka: Zpátky na zem!
Spolu s dětmi jste vzlétli do vesmíru a teď je potřeba 
se dostat zase zpátky na Zem. Vydejte se tedy společně 
jako jeden hráč. Tam, kde se plán větví, se můžete sami 
rozhodnout, kudy se vydáte. Co musíte ale před koncem 
cesty určitě stihnout, je stoupnout na políčko s číselným 
kódem. Pokud se vám to nepodaří, vydejte se zpátky po 
plánu. Číselný kód si pak s dětmi přepište do volných 
políček na konci vaší cesty na planetu Zemi.

Karta č. 6
Hrajte jako klasickou hru Na Mrazíka. Kamaráda chy-
ceného do černé díry zachráníte tak, že jej někdo další 
z černé díry vytáhne a odvede ho aspoň deset kroků od 
ní (nebo tolik kroků, kolik děti zvládnou napočítat). Za-
chraňující hráč nemůže být chycen.

Karta č. 7
Měsíční chůze: děti se seřadí a pohybují se jako na Mě-
síci, tj. nadnášejí se a jdou pomalu, jako v medu. Pracují 
zde s těžištěm. Dávejte na děti pozor, aby zbytečně ne-
zadržovaly dech a volně dýchaly. Nechte je přejít z bodu 
A do bodu B (místa určete dle možností). Lze hrát i ven-
ku. Nejedná se o soutěž, ale o správné provedení úkolu. 
Spíše děti motivujte, aby nespěchaly a snažily se co nej-
více napodobit chůzi na Měsíci.

Z hudebně-dramatické rubriky (Zastávka na Měsíci) děti 
ví, že nejdou vydávat zvuky – měsíční chůzi si můžou 
děti zpestřit různými posunky a gesty při chůzi – obliče-
jovou gymnastikou (jógou).

Karta č. 8
Nechte děti, aby se společně dohodly, které souhvězdí 
budou představovat (můžete se inspirovat v rubrice 
Tvoření – Letíme raketou). Souhvězdí mohou potom děti 
ztvárnit různými způsoby, podle místa, kde hru hrajete. 
Např.: z kostek, kamenů, šišek, květů pampelišek nebo 
sedmikrásek apod. Popř. mohou děti samy představovat 
hvězdy. Tato varianta je náročná na domlouvání a prosto-
rovou orientaci a představivost. Děti zde mají jedinečnou 
možnost pokusit se domluvit, vy jako vedoucí můžete 
korigovat. Určitě není nutné, aby děti představovaly něja-
ké konkrétní souhvězdí – vytvořte souhvězdí vaší skupiny!

Aktivity:
• popis obrázku
• hraní krátké scénky (dramatizace)
• přiřazování
• hra na kosmonauty
• zpívání tematické písně
• pohybová hra na Černou díru
• měsíční chůze
• prostorová tvorba 

Propojení s Pracovními listy:
23. Dům
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda

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.
1.2.5. 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 pracov-
ních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá a jemná motorika, rozvoj poznání, představivosti 
a fantazie, interpersonální, společenská, environmentální

Zdroje:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dob-
re-rano/315292320020070/obsah/414406-oblicejova-
-gymnastika Inspirace k obličejové gymnastice 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/315292320020070/obsah/414406-oblicejova
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/315292320020070/obsah/414406-oblicejova
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/315292320020070/obsah/414406-oblicejova



