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Nabízíme vám metodickou přílohu k podzimnímu číslu 
časopisu Ben Já Mína ve školním roce 2017/2018. Je to již 
šestá metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro 
skautské předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete 
vytisknout nebo přečíst na obrazovkách svých přístrojů. 
Metodika je opět nachystaná tak, aby se dala každá rub-
rika tisknout na samostatný list. Starší metodické přílohy 
naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům 
a vůdkyním, rodičům či učitelkám a učitelům či prů-
vodcům a průvodkyním, 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 Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: 
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychov-
nych-kategorii/benjaminci. Koupit je můžete v pražském 
Junshopu nebo přes e-shop na adrese: www.junshop.cz.

Symbolický rámec čísla
V tomto podzimním čísle se Ben vydává na dobrodruž-
nou cestu do těla své kamarádky Míny. Lahvička se zá-
zračnou tekutinou, která Benovi voní po jeho oblíbených 
dobrotách (po čem by voněla vám? A co je zdravé a ne-
zdravé? Zjistěte v našem Příběhu!), Bena zmenší natolik, 
že může vlézt dovnitř nosní dírkou. Pátrá po možné pří-
čině kamarádčiny nemoci.

V rubrice Příroda Ben zjistí, že za nemoc Míny by mohli 
nejrůznější mikrobi, které máme po celém těle a dohro-
mady váží asi 1,5 kg.

V další rubrice (Pokusy) by za potíže Míny mohlo ucho! 
Zaposlouchejte se s námi. Co všechno uslyšíte? Jak lze 
zvuk zesílit? Vyzkoušejte si v jednoduchém pokusu 
s trychtýřem.

Dále pokračuje Ben k plicím. Vyzkoušejte, jak máte silný 
dech a co všechno u toho můžete vyrobit (rubrika Tvoře-
ní). Dýchá se Míně špatně?

Další zastávkou je samotná pumpa lidského organismu 
– srdce (hudebně-dramatická rubrika). Máte srdce na 
dlani? Chytlo vás poslední dobou něco za srdce? Chyť-
te se za zápěstí a nahmatejte si tep. Buch, buch, buch 
buch… Slyšíte, jak vám v žilách tepe krev? A co Míně?

Následující rubrika (Místo, kde žiji) se zaměřuje na 
zdravé a nezdravé prostředí. Ben se kouká nejen, jak to 
vypadá uvnitř těla Míny, ale také jejíma očima ven. Co 
vidíte vy, když se podíváte kolem sebe? Do sebe se koukat 
je asi ze všeho nejtěžší a co nás trápí uvnitř, může dělat 
neplechu i navenek.

Když jsou malé děti nemocné, nejvíce si stěžují, že je bolí 
bříško. V Kuchařce si můžete připravit malou vitamino-
vou bombu – salát. Vyzkoušejte si, jak sousto putuje 
celým naším trávicím systémem, od pusy až do záchodo-
vé mísy.

V předposlední rubrice vám na fotkách představíme 
skupinu Benjamínků ze Židlochovic. Jmenují se Kulíšci. 
Prozkoumejte s nimi okolní svět všemi pěti smysly. Víte, 
které to jsou? A čemu se říká šestý smysl?

V závěrečné Deskovce se Ben vydává zpět, aby si přivoněl 
k jiné lahvičce a zase se zvětšil a mohl usednout do škol-
ní lavice a hrát si s ostatními kamarády, ale hlavně s Mí-
nou. Zjistil Ben, co Mínu trápí? Nezapomeňte stoupnout 
na poslední políčko před cílem a Mínu uzdravit!

Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a ne-
hodí se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračuj-
te, jak jste zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete 
s dětmi využít k hraní a tvoření.

Zpětná vazba
Po celý minulý rok jsme sbírali zpětné vazby a na základě 
nich upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem 
i metodikou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně 
děkujeme. Za jakékoli nápady, postřehy, komentáře bu-
deme velmi rádi. 
Napsat nám můžete na e-mail:
julie.dominika.zemanova@skaut.cz. 
Předem vám děkujeme!

Ben Já Mína na Facebooku
Náš časopis jde s dobou, a tak máme pro vás no-
vinku –  rozjíždíme facebookový kanál/stránku 
BEN JÁ MÍNA:  
https://www.facebook.com/benjamina.casopis

Připravili jsme k té příležitosti video Ben a Mína 
se představují: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4x926d5Jq1M.

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům 
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám 
a odkažte je na web http://benjamina.skaut.cz. 
Děkujeme!
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Na webu http://www.healthyplate.eu/cz/ najdete 
tzv. Zdravý talíř. Je to jedna z možností, jak by mohl tako-
vý zdravý talíř vypadat. Výhodou tohoto talíře je, že má 
pouze několik málo zásad a že je dostatečně variabilní 
tak, aby se v něm mohl každý najít a řídit se jím. Na ji-
ném webu http://www.margit.cz/encyklopedie/ najdete 
spoustu informací o jednotlivých surovinách. Pokud 
máte své zdroje informací a chcete se o ně podělit, na-
pište nám na redakční e-mail benjamina@skaut.cz.  
Děkujeme! Zdravá odměna vás nemine!

        Aktivity:
• převyprávění příběhu
• povídání na různá témata (vhodnost ote ví-  

 rání lahví s neznámým obsahem, nemoc  
a uzdravení, podzimní plány, …)

• práce na zdravém talíři (lepení, kreslení 
a povídání)

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
3. Když jsem nemocný
4. Na koho se obrátím
5. Nebezpečné
8. Správné oblékání
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
17. Kamarádi
18. Komu mohu pomoci
31. Co nám dává příroda?
37. Roční období

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.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád 

s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, 
schopnost naslouchat.

Mína do školy nepřišla a její kamarád ze skautské sku-
piny benjamínků je smutný. Mína je totiž nemocná. 
Ben k ní jde po škole domů, venku už je podzim v plném 
proudu a Mína potřebuje ležet. Když Ben sundavá knihu 
z police, narazí na tajemnou lahvičku. Mína si čichne, ale 
odstrčí ji. Zato Ben se už od ní po přičichnutí nemůže od-
trhnout. Cítí tolik věcí, které má rád. Jenže se najednou 
zmenší a té situace, kdy je úplně malý, využije proto, aby 
zjistil, co Míně vlastně je. To je úvod příběhu, který vás 
bude provázet zbytem čísla. Využít jej můžete a nemusí-
te – to je na vás.

Příběh 
S dětmi si můžete příběh pomocí obrázků převyprávět. 
Můžete si povídat o tom, zda by bylo vhodné otvírat a či-
chat nebo pít tekutinu, o které nic nevědí. Povídat si mů-
žete i o tom, kdy byly naposledy nemocné, jaké to bylo 
a co jim pomohlo k uzdravení. Prostředí, které sledují 
děti za oknem, můžete využít k povídání o podzimních 
plánech. Ty si můžete zapsat a později zrealizovat. Mů-
žete se též ptát, zda je možné, aby se Ben zmenšil, zda 
může být příběh reálný nebo jaké by to bylo, kdyby se 
zmenšily ony – co všechno by chtěly vidět, kam všude by 
chtěly vlézt.

Zdravý talíř 
Druhá část rubriky se věnuje tématu zdravého a ne-
zdravého. Do prázdného talíře nechte děti vlepit nebo 
nakreslit to, co považují za zdravé k obědu. K lepení mů-
žete použít obrázky, které jsou součástí této metodiky. 
Najdete je hned za touto kapitolou. Můžete také použít 
obrázky ze starých časopisů o vaření. 

S dětmi si pak můžete navzájem své talíře představit. 
Můžete si povídat i o obrázcích, které děti nevyužily a po-
važují je za zdravé. Ptejte se proč. Než aktivitu uskuteční-
te, může být užitečné promyslet, co o potravinách víte vy 
sami. Které považujete za zdravé a které nikoli? Můžete 
promyslet i jiné téma – jak to, že jíme občas i to, o čem 
víme, že zdravé není? Může být užitečné si o potravinách 
i vyhledat nějaké informace. Skvěle k tomu poslouží 
stránky Margit Slimákové, která je propagátorkou zdra-
vého stravování. 

1. Nosní dírkou

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, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie

Zdroje:
Zdravý talíř www.margit.cz

http://www.healthyplate.eu/cz
http://www.margit.cz/encyklopedie/
mailto:benjamina@skaut.cz
http://www.margit.cz




Ben se po vypití zázračné tekutiny dostal do nosu své 
kamarádky Míny. Asi ji při tom trochu polechtal a Mína 
měla co dělat, aby Ben při kýchnutí nevyletěl z nosu zase 
ven. Záchranná mise Míny se tak hned na začátku má-
lem ocitla v ohrožení! Ptejte se dětí, zda ví, proč kýchá-
me. V nose už na Bena čekali zákeřní mikrobi. Musel 
projet hodně rychle, aby ho nedostali…

Cesta Bena nosem Míny
Jde o grafomotorické cvičení. Děti jsou textem motivo-
vány, aby projely dráhu co nejrychleji. Dbejte více na ply-
nulost než přesnost. Nechte děti dráhu projíždět prstem 
a pak i tužkou nebo pastelkami, 5x až 10x.

Dokreslování 
Děti dokreslují a vybarvují mikroby dle své fantazie. 
V tomto odkaze najdete reálné tvary mikrobů: https://
cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Bacterial_
morphology_diagram_cs_(2).svg.

Jména mikrobů
Na stránce jsou různě umístěné latinské názvy mikrobů, 
kteří způsobují infekce dutiny nosní, kde se právě Ben 
v Míně nachází. Zkoušejte složitá a nezvyklá jména vy-
slovit. Děti mohou vymýšlet, co asi za paseku nám tyto 
bacili v nose nadělají. Nejedná se o vědomostní soutěž, 
bavte se nezvyklými názvy a rozvíjejte fantazii dětí. 

Foukaná
Na čtvrtce děti foukáním do kapky barevné tuše vytvá-
řejí mikroba, pokud nevyužijí při prvním foukání celého 
prostoru na papíře, mohou přidat další mikroby. Nechte 
děti, ať si vyberou barvy a pak své mikroby pojmenují. 
Inspirujte se latinskými názvy na stránce, ale není to 
nutné. Názvy jsou na stránce pro zpestření.

Dbejte na to, aby se děti nedotýkali brčkem kapky tuše. 
Natáhly by si tak barvu do pusy.

Zkuste odhadnout
Údaje k aktivitě jsou převzaty z článku o Mikro zoo: 
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/prvni-zoo-mi-

2. Vzhůru dolů
krobu-je-tu-otevreli-ji-v-amsterdamu/r~2956128c-
4d3b11e48afe002590604f2e/?redirected=1502225852.

Jde především o hru a zábavu. Vedoucí by měl také zku-
sit hádat a ukázat dětem, že se může zmýlit, ale že v této 
aktivitě to vůbec nevadí. Naopak se u toho s dětmi mo-
hou dobře pobavit. Pro děti je hlavní informace, jak jsou 
mikrobi malé organizmy.

V lidském těle je 1,5 kg mikrobů. 
Na patách máme asi 80 druhů plísní.
V ústech 700 mikrobů (2 roky, 2*365 dní je blízko 700).
Escherichia Coli se nachází ve střevech. Jedná se o jednu 
z největších bakterií v lidském těle.

Kolik nohou má mikrob?
Hra začíná zadáním vedoucího. Na obrázku vedoucí říká: 
“5 nohou, 2 lokte a 3 ruce.” Děti ve skupinkách se postaví 
tak, aby přesně tyto části těla se dotýkaly země. Vytvoře-
ná “sousoší” může vedoucí potom vyfotit. 

Hru dětem nepředkládejte jako soutěž a nechte jim 
dostatek času k splnění zadání. Připravte si reálné kom-
binace částí těla, které předškolní děti zvládnou. Buďte 
připraveni pomoci, změnit zadání, bude-li to potřeba. Ná-
ročnost aktivity spočívá v jejím zadání. Hraje se i s dospě-
lými. S dětmi se můžete v zadávání částí těla vystřídat.

Na úvod a rozehřátí si zahrajte Slepovanou: děti se pohy-
bují v prostoru. Vedoucí hry zvolá dvě části těla, kterými 
se děti mají slepit k sobě, např. hlava-loket. Pak se pokra-
čuje dále. Vedoucího hry můžete obměňovat. 

Náročnost hry lze ztížit, když zadáte časový limit, např. 
koleno-záda na 7 a začnete počítat do 7. Děti se do té 
doby slepí kolenem a zády. Časový limit zaveďte pouze 
ve skupině, o které víte, že to zvládne. V žádném případě 
nejde o soutěž na čas. 

Bonusové aktivity:

Hra na bacila 
Jedná se o pohybovou hru (honičku se záchranou), kdy 
jedno dítě je bacil a chytá ostatní = zdravé buňky. Aby 
buňka nebyla nakažená bacilem, vykřikne něco zdravé-
ho, když jí chce bacil chytit. Buňka tak zůstane zdravá. 
Bacily obměňujte, udržujte dynamiku hry.
Hru lze obměnit, že kromě honiče-bacila, bude další dítě 
zachránce-vitamin. Nakažená buňka se zhroutí, při doty-
ku Vitaminu opět ožije, uzdraví se a může hrát dále. Když 
Vitamin zachraňuje, Bacil nemůže buňku chytit.

Domácí mikroskop
Na internetu lze najít články a videa, jak si vyrobit jedno-
duchý domácí mikroskop:
mini mikroskop z kancelářské sponky a malý domácí 
mikroskop: <http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/
prof/Tesar/diplomky/obr_dopl_optika/optika/mikrosko-
py/dom.htm>.
domácí laserový mikroskop: <http://fyzmatik.pise.cz/
1530-vyrobte-si-domaci-laserovy-mikroskop.html>.

Pracují s kapkou vody jako s čočkou. K pozorování vyu-
žívají senný nálev, k prosvícení laser a k promítání bí-
lou zeď.

S mikroskopem pracujte pro představu dětí, jak jsou mi-
krobi malincí a co vše není naším okem viditelné, přesto 
však existuje.

Zalaminovaná nemocná/zdravá panenka 
(námětová hra) 
Pro hru na bacily je možné využít i laminovačku a fixy 
na bílou tabuli (smazatelné fixy, whiteboard markers). 
Na papír velikosti A4 nakreslí děti postavu holky nebo 
kluka. Postavu vystřihnou a vy ji zalaminujete. Smaza-
telnými fixy mohou děti kreslit na panenku, všechny 
možné choroby a nemoci. Pak mohou děti panenku léčit. 
S postupným zlepšením stavu pacienta, ubývají panence 
příznaky nemoci.

Pokračování na další straně ▶
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Píseň Datel (Z. Svěrák, J. Uhlíř)
C

Když datel, doktor stromů, 

se vracel z práce domů, 

tu smrk mu hlásil naštva
B

ně, 

že 
F

prej ho píchá na stra
C

ně. 

Ty, poslyš, milý smrku, 
tebe buď bolí v krku 
a nebo píchá v podkoří, 
jsme chudáci my doktoři. 

Datel, datel, datel, 
F

léčí za pakatel. 
C

Je to doktor lesní, 
F

všechny nemoce sní. 

C
Choroby 

F
veškeré 

G
okamžitě seže

C
re. 

I když ho zobák bolí, 
jak léčil po okolí, 
i když ho bolí hlavička, 
a bodla by mu kávička. 

I když mu dobře není, 
dá ucho k tomu kmeni, 
neb když měl v Praze promoci, 
všem stromům slíbil pomoci. 

Datel, datel, datel, 
léčí za pakatel. 
Je to doktor lesní, 
všechny nemoce sní. 

Choroby veškeré 
okamžitě sežere. 

Choroby veškeré 
okamžitě sežere. 

        Aktivity:
• grafomotorika (vedení linie mezi dvěma  

liniemi – dráha)
• dokreslování těl mikrobů dle vlastní fantazie
• rozfoukávání kapky tuše
• spojování obrázků, které k sobě patří
• pohybové hry 
• námětová hra s nemocnou panenkou  

vlastní výroby
• píseň Datel

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
3. Když jsem nemocný
5. Nebezpečné
11. Zdravé a nezdravé
17. Kamarádi
18. Komu mohu pomoci
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.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád 

s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, 
schopnost naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé 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, jazyk a řeč, rozvíjení poznání,  
představivosti a fantazie, interpersonální, společenská,  
environmentální

Zdroje
Dokreslování 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Bacte-
rial_morphology_diagram_cs_(2).svg.

Mikro Zoo
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/prvni-zoo-mi-
krobu-je-tu-otevreli-ji-v-amsterdamu/r~2956128c-
4d3b11e48afe002590604f2e/?redirected=1502225852.

Escherichia Coli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Esche-
richiaColi_NIAID.jpg.
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/pro-nejmensi-
-mikroby-na-svete-je-escherichia-coli-obr_335088.html.

Domácí mikroskop – video
http://www.rozhlas.cz/meteor/multimedia/_zprava/do-
maci-laserovy-mikroskop-video--1080635.

Text písně Datel
http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=pie-
sen&idpiesne=134501.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Bacterial_morphology_diagram_cs_(2).svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Bacterial_morphology_diagram_cs_(2).svg
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/prvni-zoo-mikrobu-je-tu-otevreli-ji-v-amsterdamu/r~2956128c4d3b11e48afe002590604f2e/?redirected=1502225852
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/prvni-zoo-mikrobu-je-tu-otevreli-ji-v-amsterdamu/r~2956128c4d3b11e48afe002590604f2e/?redirected=1502225852
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/prvni-zoo-mikrobu-je-tu-otevreli-ji-v-amsterdamu/r~2956128c4d3b11e48afe002590604f2e/?redirected=1502225852
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/pro-nejmensi-mikroby-na-svete-je-escherichia-coli-obr_335088.html
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/pro-nejmensi-mikroby-na-svete-je-escherichia-coli-obr_335088.html
http://www.rozhlas.cz/meteor/multimedia/_zprava/domaci-laserovy-mikroskop-video--1080635
http://www.rozhlas.cz/meteor/multimedia/_zprava/domaci-laserovy-mikroskop-video--1080635
http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=134501
http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=134501


3. Cestou k uchu
Ben se vydal k uchu. Kromě toho, že ho zajímalo, zda má 
Mína nemocné právě ucho, chtěl prozkoumat i jak fun-
guje, když něco slyší. 

Hledejte rozdíly
S dětmi si můžete prohlédnout oba obrázky, které jsou 
téměř identické. Nejdříve se můžete věnovat tomu, 
v čem jsou odlišné (poslech budíku pomocí srolované-
ho papíru, barva lampičky, míček u uschlého kaktusu, 
barva šátku, brambora na talíři, střapce na koberečku, 
ponožky, bílá kniha, polička v nočním stolku, barva květů 
kaktusu). Nechte děti rozdíly najít. Klíčový rozdíl je ten 
s poslechem budíku pomocí srolovaného papíru. Dětí se 
můžete dál ptát, na kterém obrázku děti budík lépe usly-
ší. To je příležitost pro jednoduchý pokus. 

Zesilovač zvuku
Pokus společně vyzkoušejte a povídejte si o tom, v jaké 
situaci (se srolovaným papírem nebo bez) děti budík 
lépe slyší. Dětem manipulaci s papírem usnadní, když 
použijete lepící pásku nebo lepidlo k tomu, aby se rolička 
neotvírala. Teoreticky by pokus měl fungovat tak, že lépe 
uslyší, když budou poslouchat pomocí srolovaného papí-
ru. Bez něj se totiž zvuk šíří do všech stran. S ním se zvuk 
nerozptyluje a šíří se prostřednictvím odrazů od stěn 
skrze něj. Další náměty na pokusy s tématikou zvuku 
najdete např. zde: http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzpri-
rodoveda/zvuk_konecna_verze.pdf. 

Většina je ale pro předškolní věk náročná nebo vyžadu-
je pomůcky, které nejsou běžné. Pro předškolní věk se 
může hodit výroba jednoduchého “telefonu” pomocí 
kelímků od jogurtu, které jsou k sobě přivázané pomocí 
šňůrky (viz např. http://fyzika.zskrestova.cz/provazkovy-
-telefon/). Vysvětlení pokusu je pro tento věk ještě nároč-
né, ale zkoumání zvuku s již vyrobeným “telefonem” by 
mohla být zábava i pro takto malé děti. 

Úkoly pro děti
Zbylá část dvoustrany se věnuje jednoduchým úkolům, 
ke kterým vám postačí pouze výtisk časopisu. 

S dětmi si ještě můžete povídat o tom, co už o uchu ví. Vy 
jim můžete nabídnout, že jim budete vyprávět, co o něm 
víte vy. Můžete se také zeptat, kdo měl už nemocné ucho 
a co mu pomohlo k uzdravení. 

      
        Aktivity:

• hledání rozdílů
• pokus se srolovaným papírem a jeho vysvětlení
• pokus s nachystaným “telefonem”
• řešení úkolů na dvoustránce

Propojení s Pracovními listy:
3. Když jsem nemocný
4. Na koho se obrátím
8. Správné oblékání
10. Úklid v dětském pokoji
14. Naslouchání okolí
17. Kamarádi
18. Komu mohu pomoci
23. Dům
26. Spolupráce

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:
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání,  
představivosti a fantazie

Zdroje: 
Pokus se šířením zvuku
http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzprirodoveda/zvuk_ko-
necna_verze.pdf. 
Kelímkový telefon
http://fyzika.zskrestova.cz/provazkovy-telefon/.

http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzprirodoveda/zvuk_konecna_verze.pdf
http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzprirodoveda/zvuk_konecna_verze.pdf
http://fyzika.zskrestova.cz/provazkovy-telefon/
http://fyzika.zskrestova.cz/provazkovy-telefon/
http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzprirodoveda/zvuk_konecna_verze.pdf
http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/kurzprirodoveda/zvuk_konecna_verze.pdf
http://fyzika.zskrestova.cz/provazkovy-telefon/


S nadechnutím se dostal Ben až do plic. Jak to, že má 
Mína v plicích předměty, které tu nemají co dělat? To 
musí být nebezpečné. Rychle s nimi při dalším vydech-
nutím pryč. A aby se nemocná Mína nenudila, zkusíme 
vymyslet, jak využít vydechovaný vzduch k zábavě. 

Výroba větrníku
Na výrobu větrníku budete potřebovat tvrdý papír ve 
tvaru čtverce, ideální rozměr 30x30 cm. Ve čtverci si 
předkreslete úhlopříčky. Úhlopříčky do poloviny nastři-
hněte. Vzniklé čtyři cípy ohněte ke středu a propíchněte 
špendlíkem se skleněnou hlavičkou nebo malým hřebíč-
kem. Na špendlík navlékněte kousek brčka (cca 0,5 cm) 
aby se větrník nedotýkal přímo dřevěné tyčky a zapích-
něte do tyčky. (Tyčku lze použít kupovanou – týblo, které 
seženete v železářství nebo potřebách pro truhláře, nebo 
můžete použít klacík, který najdete při vycházce venku. 
Měl by však být rovný, aby kroucení nepřekáželo otáčení 
větrníku.) Větrník rozpohybujte foukáním nebo větrem. 
Použít můžete na výrobu i silnější fólii. Takový větrník 
pak můžete zapíchnout do zahrádky, kde mu neublíží 
ani déšť.

Předměty v plicích
Pozorně si prohlédněte spleť průdušek a zkuste najít 
obrysy věcí, které vytváří. Povídejte si o tom, zda je ně-
jaké věci možné vdechnout a zda to mohou být právě ty 
nakreslené.

Foukačka
Jednoduchou foukačku lze vyrobit z kelímku od jogurtu 
a brčka s kolínkem. Nejprve zkraťte kratší část brčka asi 
1 cm od kolínka. Poté vystřihněte do dna kelímku otvor, 
do kterého zasunete brčko kratší stranou. Obě části slep-
te do sebe tavicí pistolí nebo izolepou. Vzniklo tak brčko, 
na jehož konci je kelímek, do kterého můžeme foukat. 
Do kelímku vložíme malý a lehký míček (pingpongový 
míček, zmuchlaný z papíru, z vaty), který se pokusíme 
vyfouknout až nad kelímek, ale udržet stále nad kelím-
kem, aby spadl zpátky do kelímku a ne na zem. Ačkoliv se 
to zdá jednoduché, nenechte se zmást. Občas je potřeba 
chvíli trénovat.

Bublifuk
Vezměte si prázdnou PET láhev. Je jedno, jakého byla 
objemu a seřízněte ji asi 10 cm od hrdla. Budete potře-
bovat hrdlo a oněch 10 cm. Do hrdla budete foukat, to 
necháme volné. Na druhý konec uvažte či přilepte tavicí 
pistolí (tavicí pistole je účinnější) kousek starého ručníku 
(struktura ručníku je důležitá pro pořádnou pěnu). Bub-
lifuk je hotový. Do mělké misky si připravte pěnící roztok 
– voda a pěna do koupele cca 2:1 ( postačí i sprchový gel 
či tekuté mýdlo). Ručník namočte do misky s roztokem 
a foukněte do hrdla láhve. Nevznikne vám velká bublina, 
ale celý bublinový had, který se udrží i na zemi a hned 
nepraskne. Tuto aktivitu je vhodné dělat na zahradě 
nebo před klubovnou.

Píšťalka ze žaludu
Najděte krásné spadané žaludy. Seřízněte tu část, která 
byla schovaná pod čepičkou a žalud vydlabte. Poté při-
ložte okraj žaludu k ústům a prudce foukněte. Ozve se 
ostrý a pronikavý hvizd. Poloha úst a žaludu je stejná, 
jako když se snažíte foukat na prázdnou skleněnou la-
hev. Jednodušší než dlabání žaludu (který je možná ale 
dostupnější) je foukačka z křídlatky. Křídlatka je rostlina, 
která se velmi množí a určitě ji najdete někde na zahrád-
ce. Má duté stonky rozdělené kolínky. Pokud pilkou uříz-
nete jednu část – od jednoho kolínka ke druhému (jedno 
kolínko a kousek trubky), vznikne nám foukačka, která 
bude zvukem připomínat právě skleněnou lahev. Pokud 
máte dobrý hudební sluch, lze poskládat celou Panovu 
flétnu. Čím delší část od kolínka, tím hlubší zvuk vznikne.

Co neroste na dubu
Ve větvích stromů jsou zakreslené věci, které na dubu 
nerostou. Najdete je, poznáte a určíte správně, kde ros-
tou? Děti, které již chodí na ZŠ by mohly keře a stromy, 
kde plody rostou pojmenovat. Rozhodně je ale k tomu 
nenuťte. S mladšími dětmi tyto stromy a keře společně 
na procházce hledejte. Děti předškolního věku by se měly 
s přírodou seznamovat především smysly. Rozumové 
poznání (určení názvu) patří až na základní školu.

       

        Aktivity:
• výroba větrníku
• předměty v plicích
• foukačka
• bublifuk
• píšťalka ze žaludu
• Co neroste na dubu?

Propojení s pracovními listy:
3. Když jsem nemocný
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost
11. Zdravé a nezdravé
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
34. Lesní plody
40. Výlet

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

(pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
1.2.6. 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 motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, interperso-
nální, společenská, environmentální, podpora fantazie.

4. Plíce a vzduch



5. Aby bříško nebolelo
Ben se dostal Míně i do břicha. Pořádně prozkoumal 
všechny trubice, které vedou do žaludku a až ven – aneb 
Jak se jídlo v našem těle změní až na bobek. Bena taky 
napadlo, že by Mína měla jíst zdravé věci, když je nemoc-
ná. Hlavně ty, kde je hodně vitaminů. Připravte si i vy 
vitaminový salát. A co jíte vy, když jste nemocní? Máte 
vůbec na jídlo pomyšlení? Pamatujete, že Mína lahvičku 
se zázračnou tekutinou, co tak Benovi voněla, odmítla?

Vitaminový salát
Ingredience:
2 středně velké cukety nakrájené na tenké proužky 
(doma máme otestováno, že je to paráda dělat se škrab-
kou a zvládne to i tříleté dítě (i dvouleté), kukuřice nebo 
rovnou klasy, 2 šálky přepůlených cherry rajčat, 1/2 šálku 
nakrájené kapie, 1/3 šálku bazalky, 1/2 šálku nasekaných 
vlašáků, 10 deka feta sýru nakrájeného nebo nadrobené 
na malé kousky; zálivka: 1 lžička provensálského koření, 
1 stroužek česnek prolisovaný nebo najemno nakrájený, 
1/4 lžičky pepře, 1/2 lžičky mořské soli, 1/4 šálku šťávy 
z citronu, 1/4 šálku olivového oleje

Zapojte děti do jeho přípravy, dbejte však na jejich bez-
pečnost. Na obrázku záměrně krájí ostrým nožem jen 
vedoucí Janka. V domácích podmínkách se při troše 
tréninku a pozornosti dospělého dá krájení zvládnout 
i s velmi malými dětmi. Pokud máte ale ve skupině dětí 
více, může být vhodnější rozdělit si jiné úkoly. Můžete 
pak uspořádat i společnou večeři nebo oběd, věnovat se 
přípravě stolu a výzdobě. 

Překážková dráha
Ke zkoumání trávicího systému vám poslouží druhá 
strana rubriky, kde je pro děti rozkreslen. Aktivita, kterou 
na straně vidíte je překážková dráha podle Miroslavy 
Sloupové (viz http://www.miroslavasloupova.cz/?p-
age_id=92). Děti v této dráze mají představovat potravu, 
která soustavou (ústa, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, 
tlusté střevo, konečník) putuje. 
Určete si s dětmi rozestupy, tj. kdy vyrazí další “sousto” 
(např. až se bude válet dítě před ním v žaludku atp.)
Kousání sousta v ústech využijte k hromadné masáži, 
kdy (ideálně) 5 dětí masíruje jedno dítě, které leží. Masé-

ři jsou rozmístěni u hlavy a každé končetiny. Veďte děti, 
aby si řekly, co se jim při masírování líbí a co ne. Hlavní 
pravidlo je, že to nesmí bolet! Ne všechny děti mají rády 
kontakt. Respektujte a do aktivity je nenuťte. I pozorová-
ním se aktivně zúčastňují.
Pokud se někomu nedaří skok na jedné noze, motivujte 
je, aby to nevzdávaly a dále zkoušely. Je-li skok o jedné 
noze pro děti přece jen náročný, nechte je skákat snožmo 
– v žaludku si pak mohou odpočinout!
I při převalování sousta v žaludku dbejte na dodržení 
pravidla, že to nesmí bolet. Děti by si samy měly hlídat 
svůj prostor a orientovat se, kde se zrovna nacházejí vůči 
svým kamarádům.

Vybarvování
Děti vybarvují jednotlivé předměty dle zadání. Nechte 
děti, aby barvy samy pojmenovaly.

        Aktivity:
• recept na vitaminový salát
• překážková dráha Trávící systém
• vybarvování dle zadání

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena 
3. Když jsem nemocný 
11. Zdravé a nezdravé 

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností 
             (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
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, rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie, spolupráce

Zdroje: 
Překážková dráha
http://www.miroslavasloupova.cz/ (nebo i kniha stejné 
autorky Rok s krtkem).
Recept – kniha Rytmus rodiny.

http://www.miroslavasloupova.cz/?page_id=92
http://www.miroslavasloupova.cz/?page_id=92
http://www.miroslavasloupova.cz


6. Rytmus srdce 
Dalším místem, které se Ben vydal zkontrolovat, je srdce. 
Tluče Míně “jako o závod”, jako by se v něm ozýval jeden 
velký koncert. A ono také ano! První část rubriky je ten-
tokrát plná nástrojů, muziky, rčení a to vše řídí dirigent, 
který je zde “srdcem celého orchestru”!

A na druhé stránce se trochu ztište, třeba uslyšíte, jak 
vám tluče srdce! A kdyby ne, tak jej určitě ucítíte.

Orchestr
Máme tu několik nástrojů a většinu z nich děti nejspíš po-
znají. Rovnou si můžete povídat o tom, jaké znají další. Jak 
se na nástroje hraje a kdo na některý z nich umí zahrát?

A jak to zní, když nástroje hrají dohromady, co je to or-
chestr, že může být různě velký a některé nástroje jsou 
v něm zastoupeny vícekrát. A kdo celý orchestr řídí? 
K povídání doporučujeme knihu skladatele Ilji Hurníka 
Od housliček po buben.

Také jsme objevili úžasnou First book about the Orches-
tra. Bohužel lze zatím sehnat jen na zahraničním trhu 
nebo zakoupit přes Book Depository.
Propagační video můžete shlédnout na youtube.

Dalším tématem k povídání může být koncert. Byli děti 
někdy na koncertě? Na jakém? Co se při něm děje, kde 
bývá a jak se při něm chovat? 
Můžete také na nějaký koncert společně vyrazit nebo si 
s dětmi uspořádat vlastní.

Povolání dirigenta jsme se v rubrice věnovali přesně 
před rokem, v říjnovém skřítkovském čísle. Můžete oprá-
šit hru na dirigenta, kdy jedno z dětí určuje, jak nahlas 
nebo rychle bude orchestr hrát. A připomínáme, že je 
důležité domluvit se dopředu s ostatními dětmi, jakým 
způsobem dirigent kapelu řídí, kdy se dirigenti střídají 
a jak tato hra končí. 

Dalším tipem je pantomimické předvádění a hádání jed-
notlivých nástrojů. Buďto si nástroje jen vymýšlejte nebo 
si dopředu připravte obrázky jednotlivých hudebních 
nástrojů a poznávejte je společně podle nich. 

Nakladatelství NOVADIDA vydalo příručku pro učitele 
Hudební nástroje, kterou si můžete prolistovat. 
Příručka obsahuje i karty, na kterých je vždy kromě ná-
stroje vyobrazený i způsob hraní. 

Kdo by rád s malými dětmi vyrážel za kulturou, ať určitě 
sleduje nabídku České filharmonie pro děti a rodiče, jistě 
si vyberete. 

Rčení o srdci
Poznejte podle obrázků, o která rčení se jedná. 
Dospěláci mohou nakreslit některá další z rčení o srdci 
nebo i jiná. A společně si povídejte o tom, co to jsou rčení 
a jestli děti znají některá další. 

Má zlomené srdce. (smutný muž)
Má srdce na dlani. (babička)
Dá do toho srdíčko. (fotbalista)

Další tipy:
Bojovat srdcem. Bodlo mě u srdce. Jedno dobré slovo 
hřeje srdce celou zimu. Srdci neporučíš. Mít srdce na pra-
vém místě. Má srdce z kamene. Spadl mi kámen ze srdce. 
Má srdce ze zlata. 

Na jazyku med, v srdci jed. Peníze otevírají svět, ale zaví-
rají srdce. Bije mu srdce jako o závod. 

Sledování tepu
Mína má rychlý tep, srdce jí tluče rychle. A co vám? Jak 
rychlý je váš tep a tep vašeho kamaráda? Zkuste si spo-
lečně změřit tep na ruce. 

Nejdříve si s dětmi vyzkoušejte každý nahmatat svůj tep 
na zápěstí nebo na krku. Možná bude potřeba ze začátku 
dětem pomoci puls najít. Povídejte si o tom, co se v na-
šem těle děje, že tento tep cítíme. Co naše srdce dělá. 

Připravte si stopky nebo jiné hodiny, na kterých půjde 
dobře sledovat půl minuty, dále pak tužku na zazname-
návání. Odstartujte a začněte, za každé ťuknutí, jedna 
čárka na vyznačené čáře v časopise. 

Měření a současné zaznamenávání tepu může být pro 
děti obtížné. Proto doporučujeme, aby dítě, které tep cítí 
může při každém “ťuknutí” říct nahlas např. slovo teď 
a druhé dítě bude zapisovat čárky. Nakonec si společně 
spočítejte, kolik čárek jste udělali. Máte jich stejně jako 
váš kamarád? Liší se rychlost našeho tepu, nebo je stejná 
jako mají ostatní?

Pro úplné zjednodušení může tep zaznamenávat vedou-
cí (doma máma nebo táta). Aktivita tím bude v rámci 
schůzky tímto časově náročnější, bude proto vhodnější 
provádět ji individuálně. Porovnávat počet čárek můžete 
pak společně, až budete mít všichni změřeno.

Povídejte si, kdy se náš tep zrychlí a kdy naopak zpomalí. 
V jakých situacích se tak děje?

Podívejte se, co dělají lidé na obrázku a řekněte si, jak 
rychle bije v daných situacích jejich srdce.

Dalším způsobem, jak poslouchat srdce druhého, může 
být uchem na jeho hrudi. Nemusí to být ale každému 
příjemné, proto zvažte, kdo si chce koho pustit tak blízko 
ke svému tělu a respektujte, když děti nebudou chtít 
tuto aktivitu zkoušet.

Nebo můžete zkusit využít stetoskop. Vyrábějí se i verze 
pro děti.

Pokračování na další straně ▶



Na závěr se vrátíme k poslouchání a to poslouchání kla-
sické hudby s dětmi. K tomuto tématu doporučujeme 
nebojteseklasiky.cz a především CD, která vydávají.

        Aktivity:
• poznávání hudebních nástrojů
• předvádění hudebních nástrojů
• hra na dirigenta, orchestr a soukromý koncert
• kreslení rčení
• sledování tepu a jeho zaznamenávání
• poslouchání srdce

Propojení s Pracovními listy:
3. Když jsem nemocný (Vím, jak se mám chovat, když 
jsem nemocný.)
12. Každý má rád něco jiného (Chápu, že každému se 
může líbit něco jiného.)
19. Pocity (Popíšu slovy, co cítím.)
26. Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve skupině.)
28. Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých povolání.)
29. Společenská právidla (Dodržuji základní společenská 
pravidla.)

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností 
            (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
1.2.6. 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:
hrubá motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie, city, vůle a sebepojetí, 

vztah ke druhému člověku, 

Zdroje: 
Hurník, ILja; Buben, Fischer, Václav; Od housliček po bu-
ben; Albatros; 
https://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-
-deti/naucne-deti/fischer-hurnik-od-houslicek-po-buben.

First Book about the Orchestra; https://www.youtube.
com/watch?v=21Ba6NPR72A

Hudební nástroje, příručka pro učitele 
https://www.novadida.cz/eshop/publikace/prirucka_hu-
debni_nastroje/files/assets/basic-html/index.html#1.

Karty hudební nástroje
https://cz.pinterest.com/pin/624874517017231396/.

Programy české filharmonie 
http://www.ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-
-deti-i-rodice/.

https://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-deti/naucne-deti/fischer-hurnik-od-houslicek-po-buben
https://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-pro-deti/naucne-deti/fischer-hurnik-od-houslicek-po-buben
https://www.youtube.com/watch?v=21Ba6NPR72A 
https://www.youtube.com/watch?v=21Ba6NPR72A 
https://www.novadida.cz/eshop/publikace/prirucka_hudebni_nastroje/files/assets/basic-html/index.html#1
https://www.novadida.cz/eshop/publikace/prirucka_hudebni_nastroje/files/assets/basic-html/index.html#1
https://cz.pinterest.com/pin/624874517017231396/
http://www.ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-deti-i-rodice/
http://www.ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-deti-i-rodice/


7. Pohled ven
Ben se vydal podívat do oka. A co vidí? Mínin pokojíček 
a okno. Vyvětráme! Čerstvý vzduch udělá Míně urči-
tě dobře.
Otevře okno a kouká, co děje venku na ulici. Je tam plno 
aut a hluku, v tomhle se má Mína uzdravit? Chce okno za-
vřít, ale Mína je ráda, že dovnitř zavanul studený vzduch. 

Zdravé a nezdravé prostředí
Prostředí na obrázku ukazuje různé věci, které pomáhají, 
aby prostředí, ve kterém žijeme bylo zdravé. Naopak mů-
žeme označit věci, které jsou pro naše prostředí nezdravé. 
Věci si můžete označit různými barvami nebo si o obráz-
ku jen povídat.

V dnešní době se často setkáváme s pojmem, že je něco 
ekologické? Povídejte si s dětmi, co to znamená.
Inspirací pro aktivity s dětmi vám může být knížka: “50 
nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety” od na-
kladatelství Akropolis a zajímavý web, který ke knížce 
vytvořili.

Udělejte si společně výlet do některého z Ekocenter ve 
vašem okolí, kde které najít vám poradí rozcestník Minis-
terstva pro životní prostředí nebo také přes Síť středisek 
ekologické výchovy Pavučina, kteří vydávají bulletin Mrk-
vička a Bedrník.
Z tištěných materiálů určitě nakoukněte do knihy Envi-
ronmentální výchova pro MŠ.

Do tohoto tématu můžeme určitě zařadit také třídění od-
padu, kterému jsme se věnovali v minulém čísle a téma 
cestování různými dopravními prostředky. Který z nich je 
šetrnější k prostředí ve kterém žijeme? A proč lidé cestují 
letadlem nebo vlakem, podle čeho se rozhodují? 

Při povídání o obrázku můžete s dětmi rozvíjet slovní 
zásoby a trénovat prostorovou orientaci: nahoře, dole, 
vlevo, vpravo. A také předmatematické představy: před, 
za, nad, pod, hned za, hned před, první, poslední a další. 

Úklid v pokojíku
Jistě to znáte taky. Maminka přišla Míně uklidit a také 
našla plno věcí, které nikdo nedal na své místo. 

Povídejte si společně o tom, proč doma uklízíme? Proč je 
to dobré a jak to chodí u koho doma? Uklízí si každý svůj 
pokoj sám, nebo s rodiči? 
K povídání a celkově k uklízení by se vám mohla hodit 
knížka “Moje malé příběhy Montessori –  Úklid” z nakla-
datelství Svojtka.

Stejné obrázky
Na malých obrázcích jsou nakreslené věci, které ve vel-
kém obrázku najdete. Můžete si je zakroužkovat nebo 
jen ukázat. Zahrajte si hru, kdy jeden vymyslí další věci, 
které budeme na obrázku všichni hledat: Kdo první na-
jde červené auto? A kdo jde před pánem se psem? 

        Aktivity:
• popis obrázku, vyprávění
• vyhledávání stejných obrázků
• rozvoj slovní zásoby
• pozorování s lupou
• uklízení 

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
6.  Prostorová představivost 
7. Přecházení 
10. Úklid v dětském pokoji
11. Zdravé a nezdravé 
22. Domácí práce
38. Třídění odpadu

Cíle časopisu: 
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností 
             (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 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.
1.2.6. 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 motorika, jazyk a řeč, péče o okolní prostředí

Zdroje: 
Kniha a web 
50 nápadů pro děti jak přispět k záchraně planety http://
akropolis.info/napady/.

Rozcestník MŽP
http://www.ekocentra.cz/.

Kniha Environmentální výchova v MŠ
http://obchod.portal.cz/environmentalni-vychova-v-mat-
erske-skole/.

Třídění odpadu s dětmi 
http://www.tonda-obal.cz/.
Moje malé příběhy Montessori – Úklid – nakladatelství 
Svojtka https://www.svojtka.cz/shop/kniha/4220-moje-
-male-pribehy-montessori-uklid.

http://akropolis.info/napady/
http://akropolis.info/napady/
http://www.ekocentra.cz/
http://obchod.portal.cz/environmentalni-vychova-v-materske-skole/
http://obchod.portal.cz/environmentalni-vychova-v-materske-skole/
http://www.tonda-obal.cz/
https://www.svojtka.cz/shop/kniha/4220-moje-male-pribehy-montessori-uklid
https://www.svojtka.cz/shop/kniha/4220-moje-male-pribehy-montessori-uklid


8. Benjamínci Kulíšci ze Židlochovic
Při dobrodružném putování v těle Míny si Ben také vy-
zkoušel, jaké to je vnímat přírodu všemi smysly! Nyní 
vám Ben společně s Kulíšky přináší zajímavé nápady, jak 
vnímat smysly přírodní bohatství. Pojďme společně obje-
vit její kouzlo pomocí hmatu, čichu, sluchu, zraku a chu-
ti. Jaké a kolik máme smyslů? K čemu jsou dobré? Zkuste 
přiřadit smysly k jednotlivým fotografiím. Co všechno za 
přírodniny je na obrázcích?

Hmat
Jaké jsou na dotek různé přírodní materiály? Vousaté 
obilí někoho lechtá, jiného může škrábat anebo hladit. 
Kameny v řece jsou kluzké, voda studená a bláto lepivé. 
A jak asi studí černé smradlavé bláto na okrajích řeky? 
A jak to, že se z tvrdého dřeva stane prášek(trouchnivějící 
kmen)? Vyzkoušejte i vy, jaké jsou různé přírodniny na 
dotek!

Čich
Jak to voní v lese? Jaká je asi vůně hlíny, mechu, hub, 
květu, listů? Zkuste objevit, co vám voní a co naopak 
smrdí. Také si můžete vyrobit přírodní parfém, návod na 
jeho výrobu naleznete zde: https://jdeteven.cz/games/
cz/vonavka-z-prirody.

Sluch
Lesní kapela není zdaleka tak hlasitá, jako ta, kterou zná-
me z města. Přesto má spoustu hudebníků a hudebních 
nástrojů, jak zní šiška, dřívka, kámen o kámen? Jaký zvuk 
asi udělá suchá tráva? A co si zkusit zahrát na přírodniny 
jako orchestr?

Znáte hru déšť v pralese? Sedněte si do kroužku a vedou-
cí vždy vyšle jeden zvuk – nejprve začne např. jedním 
prstem tlouct o druhou dlaň ruky. Jakmile začne dělat 
daný zvuk, ten vedle něho daný zvuk také začne, pak ten 
další a další, až se vrátí zpět k vedoucímu. A ten změní 
zvuk, tentokrát třeba začne tleskat. Všichni ale dělají na-
dále předchozí zvuk, dokud nezačne ten před nimi dělat 
nový. Vytváříme tak simulaci deště – nejprve začínáme 
méně hlasitějšími zvuky, pak hodně hlasitými (pořádný 
slejvák) a nakonec postupně tišíme zvuky, až déšť úplně 
ustane.

Zvuková mapa
Každý si vybere nějaké místo, kterému mu je sympatické 
a na papír nakreslí sebe. Poté cca 10 minut poslouchá, co 
uslyší všechno za zvuky. Všechny si je zkusí zapamatovat. 
Potom si s dětmi sedneme a můžeme se ptát např.: Kolik 
zvuků jste slyšely? Kolik jich dělal člověk a kolik zvíře? 
Který se vám líbil a který naopak ne? 

Zrak
Děti vnímají dvě věci, krajinu jako celek a detail, a ten 
vnímají velmi, velmi dobře. „Jé tady je to krásné… 
a támhle jede vlak, kde asi zmizí?“, pozorovat z posedu, 
vidím mnohem víc, děti jsou malé a nevidí za obzor to-
lik co dospělí ale z posedu: „Jee…“  Upoutat pozornost? 
Marná snaha, teď je zajímavý brouk, který se snaží vypa-
dat jako včela, „Víte co jsou to mimikry?“… Tady na zemi 
je ptačí hnízdo a nepatří sem… děti vnímají detaily vel-
mi, velmi dobře!
Můžete zkusit třeba hledat rostliny podle obrázku z at-
lasu nebo si dát soutěž v tom, kdo uvidí co nejvíce mod-
rých květin.

Fotoaparát
Rozdělíme děti do dvojic a jeden bude fotograf a druhý 
bude fotoaparát. Fotoaparát zavře oči dokud fotograf 
nevyfotil nějaký krásný nebo zajímavý předmět tak, že 
na 3 – 5 vteřin zmáčkl ucho fotoaparátu a tím mezitím 
otevřel “hledáček” (oči).

Chuť
Přírodu můžeme poznat i pomocí chuti. V přírodě je 
spousta surovin, které lze ochutnat a sníst…. Třeba šťa-
vel, šťovík, borůvky, maliny, jahody, sedmikrásky,… Jakou 
mají jednotlivé přírodniny chuť? Jaké 4 druhy chuti 
máme? Co je kyselé, sladké, slané a co hořké? A jaké jsou 
škodlivé? Ale pozor! Dětem pořádně vysvětlete, že ne-
ochutnáváme nic, co nám vedoucí nedovolí! Mohlo by 
nás totiž pěkně bolet bříško. Neochutnávat v přírodě bez 
dovolení vedoucích (dospělých) by mělo být jedno z hlav-
ních pravidel při pobytu venku.

        

        Aktivity:
• hra déšť v pralese
• hra fotoaparát
• aktivita zvuková mapa
• výroba pampeliškového medu
• výroba přírodního parfému
• přiřazení smyslů k fotografiím
• hádání přírodnin na fotografiích

Propojení s pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
14. Naslouchání okolí 
19. Pocity    
31. Co nám dává příroda 
34. Lesní plody 
39. Vnímání přírody
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.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
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 motorika, jemná motorika,  jazyk a řeč, interper-
sonální, společenská, environmentální, podpora fantazie

Zdroje:
Přírodní parfém 
https://jdeteven.cz/games/cz/vonavka-z-prirody.

https://jdeteven.cz/games/cz/vonavka-z-prirody


Říjnové číslo se věnuje tělu, nemoci a zdraví. Pěkných 
knížek o lidském těle je bezpočet – namátkou Lidské 
tělo – Posviť na to od nakladatelství Svojtka, které je obo-
hacené o jeden milý prvek – když posvítíte přes stránku, 
na druhé straně se vám objeví třeba zuby v puse, které 
byste bez posvícení neviděli. Pro předškolní věk je kniha 
ideální. My jsme pro vás vybrali příběhovou knihu Dob-
rodružství začíná pod hvězdami Dany Šianské a ilustra-
cemi Barbory Kyškové. Je to fantazijní příběh o tajemné 
děvčeti, které má uzdravující schopnosti. 

O knížku můžete soutěžit. Stačí do konce října poslat 
k nám do redakce (email: julie.dominika.zemanova@
skaut.cz; 
adresa: Julie Dominika Zemanová, Jítrava 130, Křižany 
46353) ztvárnění toho, co vám v nemoci dělá radost, co 
vám pomáhá k uzdravení. My tři z vás slosujeme a vý-
hercům knihu pošleme. 

Začátek roku může být vhodnou dobou vyrazit s dětmi 
do knihovny, pokud tam ještě nebyly. Můžete je tam vzít 
i v rámci skautské schůzky. Můžete si vysvětlit, jak to 
v knihovně chodí, jaká se tam dodržují pravidla. 

Lidské tělo, nemoc a zdraví jsou také jako obvykle i dob-
rými tématy k povídání s dětmi – byli už nemocné? Jaké 
to bylo? Co jim pomohlo k uzdravení? Umí pojmenovat 
části svého těla? K tématu přistupujte ovšem citlivě, 
může to být citlivé téma, zvlášť pokud o něm mluvíte ve 
skupině. 

Příběh Dany Šianské je podle některých recenzentů blíz-
ký příběhu slavné Astrid Lindgrenové – Bratři Lví srdce. 
Ten by rozhodně vaše děti neměl minout. Je to dojemný 
příběh dvou bratrů, o přátelství a odvaze.

        Aktivity
• prohlížení knih s tematikou lidského těla
• čtení a povídání nad knihou Dobrodružství začí-

ná pod hvězdami
• soutěžení o knihu Dobrodružství začíná pod 

hvězdami
• návštěva knihovny

Propojení s Pracovními listy
1. Hygiena
3. Když jsem nemocný
4. Na koho se obrátím
8. Správné oblékání
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
17. Kamarádi
18. Komu mohu pomoci

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 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.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie

Knihy pro děti 

mailto:julie.dominika.zemanova%40skaut.cz?subject=
mailto:julie.dominika.zemanova%40skaut.cz?subject=


Deskovka: Zachránit mínu
Ben se potřebuje dostat zpět. Zvětší ho lahvička s další 
zázračnou tekutinou, kterou drží Mína v ruce. Už na 
něho pod peřinou čeká! Nezapomeňte stoupnout na 
poslední políčko hry s obálkou, která skrývá osmý úkol 
hry – rozlouskněte společně záhadu Míniny nemoci!

Karta č. 1 
Zadržování dechu rozhodně neprezentujte jako soutěž, 
děti by se měly snažit o co nejlepší svůj vlastní výkon, 
vytvoření “osobního rekordu”. Motivujte, aby děti zjisti-
ly, kolik vzduchu se jim vejde do plic. Nejstarší děti (od 
6–7 let dle schopností) mohou zkusit na kolik “vran” jim 
vydrží jeden nádech. Děti dechové cvičení uvedou začát-
kem básničky Oře oře Jan: Oře, oře, Jan, přiletělo k němu 
hejno vran. (Nyní se děti nadechnou a “počítají” vrány): 
První praví dobře oře, druhá praví nedobře oře, třetí…. 
Nádech končí jménem Jan. Děti se mohou básničku na-
učit i bez nadechování a procvičovat hlásky R a Ř.

Celá básnička: 
Oře, oře Jan,
přiletělo k němu hejno vran.
První praví – dobře oře.
Druhá praví – nedobře oře.
Třetí praví – dobře oře.
Čtvrtá praví – nedobře oře.
Pátá praví – dobře oře Jan

Karta č. 2
Děti nemusí poznat tlusté a tenké střevo. Povídejte si 
o funkcích, ukažte si, kde jsou střeva poskládaná na těle. 
Vymýšlejte další dvojice, co je tlusté a tenké. Procvičujte 
další protiklady.

Karta č. 3
Děti nenuťte počítat. Pokud ale samy počítat chtějí, 
tak jim nebraňte. Podporujte děti, ať vymýšlejí různé 
citoslovce tlukotu srdce, soustřeďte se na rytmus. Pohy-
bujte se v rytmu srdce.

Karta č. 5
Vyzkoušejte si aktivitu jak v klubovně, tak venku. Venku 
podřiďte zadání aktuálnímu počasí, aby měly děti při 

poslouchání pohodlí (sezení na lavičce, pařezech nebo 
kmeni stromu apod.).

Karta č. 6 
Vymyslete pro děti aktivity, které je budou bavit nebo, 
ve kterých by se mohly zlepšovat. Možné zadání: Pan-
na – např. deset dřepů, aby se nezdravé jídlo aspoň 
trochu kompenzovalo pohybem. Nebo každé dítě může 
vymyslet vlastní cvik. Pokud neví a potřebuje pomoct, 
vymyslete cvik společně. Vymýšlejte, co dalšího je zdravé 
a nezdravé na O a P. 

Karta č. 8
Povídejte si s dětmi, které části Mínina těla Ben zkou-
mal. Ptejte se dětí, co by v které části těla mohlo být za 
nemoc, jaké nemoci znají – ať už od sebe nebo od své 
rodiny, kamarádů apod.
Děti mohou přijít s různými nápady a řešeními. Není 
dané jen jedno správné. Spíše se u předškoláků sou-
střeďte na způsob, jakým možné příčiny nemocí vysvět-
lují, podpořte je v argumentaci.

        Aktivity:
• Básnička Oře, oře Jan 
• Dechové cvičení
• Výslovnost
• Měření tepu
• Poslouchání
• Porovnávání, třídění
• Cvičení, protahování a zpevňování těla

Propojení s pracovními listy:
3. Když jsem nemocný
5. Nebezpečné
11. Zdravé a nezdravé
26. Spolupráce

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.

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:
hrubá motorika, jazyk a řeč, interpersonální, společen-
ská, environmentální, podpora fantazie, argumentace. 

Ben já mína 
druhý ročník 
1. číslo



Zkuste, na jak dlouho zadržíte 
dech…

Tlusté nebo tenké střevo?  
Ukažte si na obrázku.  
Poměřte na provázku.

Nahmatáte si puls na zápěstí?  
Na krku? Cítíte, jak pracuje srdce? 
Vyjádřete to slovy.

Jakou má kdo barvu očí? Vytvořte 
skupinky podle vaší barvy očí.

Lehněte si, zavřete oči a 
poslouchejte. Co všechno slyšíte?

Každé dítě si hodí mincí.  
Když padne orel, je to O (okurka), 
odpočívejte. Když padne panna je 
to P (párek), zacvičte si! … si umýváme ruce? Proč?

Než postoupíte do cíle, společně 
rozhodněte, co způsobilo nemoc Míny. 
Inspirujte se rubrikami časopisu.


