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Deníkový zápis

do domečku, napište jim pohled. Když stoupnete na        , splňte úkol a jeďte dál.              
Karty s úkoly najdete na skaut.cz/metodikabenjamina.  

Legenda
Zahrejte si člověče nezlob se! Domluvte si pravidla, jak je znáte. Když se schováte ke skupině Benjamínků 

Jonas napsal vám, teď – budete-li chtít, můžete napsat vy ostatním benjamínkům, 
kteří se vám představili v prvním ročníku časopisu.
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Nabízíme vám metodickou přílohu k zimnímu/vá-
nočnímu číslu časopisu Ben Já Mína ve školním roce 
2017/2018. Je to již sedmá metodika od začátku vydání 
časopisu (nejen) pro skautské předškoláky - benjamínky. 
Přílohu si můžete vytisknout nebo přečíst na obrazov-
kách svých přístrojů. Metodika je opět nachystaná tak, 
aby se dala každá rubrika tisknout na samostatný list. 
Starší metodické přílohy naleznete na adrese: skaut.cz/
metodikabenjamina.

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: 
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kate-
gorii/benjaminci. Koupit je můžete v pražském Junshopu 
nebo na adrese:www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
V tomto čísle se děti dostanou s Benem a Mínou až za 
polární kruh. Příběh začíná dopisem norského chlapce 
Jonase (Za polárním kruhem). V následujících rubrikách 
Jonas popisuje zážitky ve svém deníku. Seznamuje děti 
se zvířaty, která žijí v polárních oblastech a jak je důležité 
se správně oblékat (Co nás hřeje v zimě). Dále Jonas dě-
tem ukáže, jak si mohou i ony samy vyrobit jednoduchý 
teploměr (Kde je v zimě teplo) a jak se zahřát ovocným 
punčem, který si s rodiči doma připravují. Jonas pohledy 
nejen posílá, ale dokáže si své vlastní vyrobit. Ukáže vám, 
jak se zabavit, když venku mrzne až praští a je lepší být 
doma v teple (Ledový pozdrav). Spousta sněhu se dá vyu-
žít různě, třeba k ježdění na bobech a sbírání sněhových 
koulí. Kolik se jich norským dětem vešlo do bobů? Podaří 
se to i vám? (Závod na sněhu). V další rubrice dává Jonas 
tipy na další zimní radovánky. V závějích se občas něco 
může ztratit - dejte si pozor! Ben by mohl vyprávět… 
(Krajina pod sněhem). Jak to vypadá na Vánoce v Nor-
sku? A jak u nás? Podívejte se na to společně s Lvíčaty ze 
Štěpánova. 
V závěrečné Deskovce si zahrajte hru Člověče, nezlob se! 
a pošlete pohled vy! Pravidla hry si nastavte společně ve 
skupině.

Toto číslo a celý jeho symbolický rámec byl inspirován 
knihou Špicberský deník neposedné maminky. Je to kni-
ha ze života, kdy Simona Wagnerová popsala své putová-
ní v těchto polárních oblastech s kamarády a psíky husky.

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, tvoření i experimentování.
 
Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. Stále je co vylep-
šovat, a tak jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich 
pak upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem 
i metodikou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně 
děkujeme. Za jakékoli nápady, postřehy a komentáře 
budeme velmi rádi. 

https://docs.google.com/forms/d/1CMECAvrrVpv0N5FrHrkRfo-
koMURFvcu5ljtaQi3anKI/edit

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&feature=youtu.be.

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!

Úvod
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Co nám dělá radost
Navázat můžete druhou stranou rubriky – dělají dětem 
dopisy radost? Ta se totiž věnuje tématu, co nám dělá 
radost. Zadání má vždy jeden rámeček, kde někdo je 
(já, maminka, …) a druhý prázdný. Přečtěte dětem, kdo 
má na obrázcích být. Pokud chcete, můžete je přelepit 
reálnými fotografiemi. Pozor na situace, kde někdo 
v rodině chybí nebo s ním má dítě komplikovaný vztah. 
Do prázdného pole nechte děti domalovat, co si myslí, že 
udělá dotyčnému radost. Místo malování můžete opět 
použít koláž nebo to můžete společně napsat. 

Aktivity:
• převyprávění příběhu (např. s pomocí kamínku)
• Norsko – mapa či globus, co o něm víme, atp. 
• téma posílání pohlednic a dopisů
• téma jazyků – norština a obecně 
• já – jaký jsem, co mě baví
• co nám dělá radost

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
17. Kamarádi
21. Mám vás rád
23. Dům
24. Kam patřím

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

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem 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 pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

22. 11. Jonas posílá českým dětem pohled z Norska.

Místo vyznačené na globusu je Norsko. Právě odtud totiž 
pochází chlapec Jonas, který dětem posílá dopis i s de-
níkovými zápisy z posledních dnů. Dopis začíná slovy 

„Milí kamarádi…“ (Kjære venner…). Děti si spolu s vedoucí 
Jankou dopis čtou, prohlížejí fotografie, které jim Jonas 
posílá. Když dopis dočtou, děti o Jonasovi přemýšlí, před-
stavují si, jaký asi je a co rád dělá. 

Nejprve si s dětmi můžete příběh převyprávět. Zkuste 
nějakou novou formu. Třeba, že ten, kdo mluví, má kamí-
nek, a předá ho tomu, kdo chce pokračovat. Povzbuzujte 
při tom citlivě i ty, co se tolik neprosazují. Vyslechněte 
všechny nápady. 

S dětmi si můžete na mapě nebo na globusu najít, kde je 
Norsko. Můžete si společně říci, zda o něm něco víte, mů-
žete se ptát, zda ví, kde je asi Česká republika, můžete 
zmínit, že leží stejně jako ČR v Evropě. Můžete si ukázat, 
že nás od Norska dělí moře (pokud se tam chceme do-
stat přímou cestou). Výbornou knihou i pro tento věk se 
zaměřením na geografii je původem polská kniha Mapy, 
kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Host (http://
nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/
mapy-1199).

Další téma, které by vás společně mohlo zajímat, je po-
sílání dopisů a pohlednic. Povídejte si o tom, zda už děti 
někdy pohled či dopis posílaly a zda už nějaký dostaly. 
Mapujte představy, jaké mají děti o tom, jak k nám tako-
vý dopis putuje, když je tak z daleka.
 
Začátek dopisu je psaný v norštině, v Jonasově jazyce. 
Zavést povídání s dětmi můžete tedy i na téma jazyků 

– jaké jazyky znají, zda znají někoho, kdo mluví jiným 
jazykem než je čeština. Můžete si vyhledat, jak se „milí 
kamarádi“ řekne v jiných jazycích. 

Jonas jim píše hodně o sobě, chce sdělit, co rád dělá 
a s kým rád je. Řekněte si s dětmi, co si děti na obrázku 
o Jonasovi myslí, jaký sní, že je. Co by děti chtěly ostat-
ním kamarádům o sobě říci? Můžete si to říct nebo pou-
žít dětem blízkou výtvarnou techniku a sdělit to skrze ní. 

1. Za polárním kruhem

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:
jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; 
vztah k druhému člověku

Zdroje:
Kniha Mapy – http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatel-
stvi/pro-deti-a-mladez/mapy-1199.

Za polárním kruhem Co nám dělá radost?
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23. 11. Jonas děti seznamuje se zvířaty, která žijí v polá-
rních oblastech a také s tím, jak je potřeba se na seve-
ru oblékat.

Povídejte si s dětmi na téma, co všechno nás v zimě za-
hřeje. Pokud děti nerozvinou diskuzi dále samy, můžete 
je přivést na téma, co nás může zahřát u srdce, i když 
není zrovna zima. Které věci nebo činnosti jim dělají 
dobře a mají rády.

Zvířata v polárních oblastech
Obrysy zvířat nechte děti obtáhnout. Zjistěte, zda umí 
pojmenovat tvary, které tvoří obrysy zvířat.

Ke každému zvířeti patří tři fotky:
Sovice sněžná: oko, dráp, peří
Tuleň grónský: srst, čumák, ploutev
Sob polární: srst, parohy, kopýtka
Zajíc polární: uši, ocásek, zadní noha
Mrož lední: srst, zuby, noha.
Možná si děti vzpomenou, že Harry Potter vlastnil sněž-
nou sovu Hedvigu.

Zvířecí přídavná jména
Nechte děti vytvářet přídavná jména od polárních zvířat:
sova – soví
sob – sobí
zajíc – zaječí
mrož – mroží
tuleň – tulení

Pokud děti tvoření přídavných jmen bude bavit, přidejte 
další zvířata. Můžete také doplnit, jak se říká masu, které 
z daných zvířat jíme: prase – vepřový (řízek), kráva – ho-
vězí (vývar) apod. 
Při tvoření přídavných jmen zvířat mohou nastat různé 
vtipné situace – děti jsou stále v procesu seznamování 
se se svým mateřským jazykem. Je rozhodně v pořádku, 
nebudou–li děti vědět správné tvary. Správné tvary si po 
všeobecném veselí spolu řekněte. Můžete napovídat po 
slabikách.

2. Co nás hřeje v zimě
Trojpexeso
Hrají vaši benjamínci pexeso? Oživte jim pexeso z dvojic 
trojicemi – TROJPEXESO. Můžete použít obrázky z přiřa-
zovačky v aktivitě v časopise, nebo si vytiskněte obrázky 
z internetu. Na výrobě trojpexesa se mohou podílet 
samy děti – stříhat obrázky a podlepovat stejně barev-
ným papírem z druhé strany. Dětem nechte při stříhání 
vůli, ať případně nepřesnosti dodatečně upravíte. Pravi-
dla trojpexesa jsou stejná jako u pexesa s dvojicemi.

Trojpexeso bylo v praxi MŠ vyzkoušeno se skupinou 
předškoláků (dětí, které v září nastupují docházky ZŠ), 
hrálo se se zvířecími rodinami: samec, samice a mládě. 
Děti hra bavila.

Pexesa (dokonce i s přírodní tematikou) se vyrábějí 
a prodávají, takže se nemusí nutně vyrábět, ale mohou 
se i koupit. Např: <http://www.akimnakladatelstvi.cz/cs/pro-
ducts/category/pexesa>.
Obrázek <ve vyhledávači https://www.google.cz/  zadejte 

„trojpexeso“>

Svetr s norským vzorem
Norové ovládali pletení po staletí vzhledem k potřebě 
praktického, ale také stylového oblečení odpovídajícímu 
norskému klimatu. Tyto zkušenosti a znalosti přecházely 
z generace na další generace 
Jedná se o originální vzor, který stojí za vznikem pojmu 

„norský svetr“. Malé tečky ve tvaru písmene V jsou známy 
jako „lusemønster“ (vší vzor), zatímco vzor křížů měl 
chránit před zlými duchy.
Děti zdobí svetr buď podle obrázků (najdete a vytiskne-
te na internetu) nebo dle vlastní fantazie. V těle svetru 
kreslí děti do vyznačených linek, rukávy mohou ozdobit, 
jak chtějí.

 
 

Možné příklady svetrů s norským vzorem

Teploměr
U teploměru můžete podle teploty vidět dvě lišky: polár-
ní a naši. Hledejte rozdíly mezi liškami. Ptejte se dětí, zda 
znají další taková zvířata, tj. naše a polární: tuleň grón-
ský, mrož lední, kosatka dravá, sob polární, zajíc polární, 
vlk polární, liška polární, medvěd lední.  V čem jsou si 
podobná? V čem se liší?

Rozdíly mezi liškami 
1. barva, 2. poloha ocasu, 3. tvar hlavy, 4. polární liška 
má na uchu sponku, 5. liška obecná má na jedné noze 
bačkorku. Pokud děti najdou rozdílů více a dokáží je 
odůvodnit, dejte jim za pravdu. Všechny nalezené rozdíly 
nám můžete popsat v naší FB skupině nebo vyfotit, jak 
jste je našli.

Doplňující aktivity
Oblékací panenka
Součástí metodiky jsou i obrázky k výrobě oblékacích 
panenek – kluka a holky (můžou to být Ben a Mína, ane-
bo si je pojmenujte, jak chcete). K oblečení si domalujte 
ohýbací kousky a už jen vybarvujte, stříhejte a oblékejte! 
Můžete si vyrobit i další oblečení, rovnou na všechna roč-
ní období. Panenky pak můžete oblékat podle konkrétní 
události nebo podle toho, jaké je zrovna počasí.

foto: CC BY-SA 2.0 mararie

foto: CC BY-SA 2.0  
Arne Heggestad
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Když si na stránku Pinterest.com zadáte heslo „Oblékací 
panenka“ najdete mezi zobrazenými obrázky i několik 
panenek k vytištění a vystřihnutí: https://cz.pinterest.com/
search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=ty-
ped&term_meta[]=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_
meta[]=panenka%7Ctyped.
 

Frotáž
Jedná se o výtvarnou techniku, kdy položíte papír na 
nerovný povrch a přejíždíte po něm plochou voskovky 
(nejvíce se osvědčily voskové bločky Stockmar). Jednou 
z možností, jak vytvořit nerovný povrch je, že si děti pod 
papír poskládají kousky vlny nebo bavlnky. Dále můžete 
dětem z tvrdého papíru vystřihnout různé motivy zim-
ní či polární krajiny (iglú, jehličnaté stromy, sněhuláka, 
zvířata apod.). Dětem je schováte pod papír. Až děti pře-
kreslí celý obrázek, uvidí, jaká jim vznikla krajina. Děti 
pak mohou dávat tvary pod papír samy a tvořit obrázek 
úmyslně. Je dobré tvary dětem přilepit, aby se nehýbaly, 
popř. si mohou pomáhat mezi sebou a přidržovat si na-
vzájem papíry.

Aktivity:
• přiřazování částí zvířecího těla ke zvířeti
• obtahování obrysů
• dokreslování vzorů norského svetru podle vzoru 

nebo podle fantazie
• hledání rozdílů
• tvoření přídavných jmen podle zvířat (jazykový cit)
• hledání a vysvětlování rozdílů mezi polárními zví-

řaty a zvířaty žijícími u nás
• vytvoření vlastních panenek k oblékání
• výtvarná technika frotáž

Propojení s pracovními listy:
8. Správné oblékání
26. Spolupráce
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období

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

schůzky, a to jak individuální, tak 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 pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, grafomotorika, rozvíjení poznání, fan-
tazie a představivosti, vztah k druhému člověku, vztah 
k přírodě.

Zdroje:
Informace o norském vzoru <http://www.dale.cz/tradice/
norsky-design/>.
Voskové bločky Stockmar <https://www.dobrodej.cz/katalog/
nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/pro-
dukt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni>.
Pexesa <http://www.akimnakladatelstvi.cz/cs/products/cate-
gory/pexesa>.
Obrázek pexesa Stromy – hledání trojic <ve vyhledávači 
https://www.google.cz/  zadejte „trojpexeso“>.
Zvířata polárních oblastí <https://www.priroda.cz/clanky.
php?detail=1272>.
Oblékací panenka
<https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9ka-
c%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta[]=obl%C3%A9ka-
c%C3%AD%7Ctyped&term_meta[]=panenka%7Ctyped>.

http://Pinterest.com
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
http://www.dale.cz/tradice/norsky-design/
http://www.dale.cz/tradice/norsky-design/
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/produkt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/produkt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/produkt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/produkt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/kresleni/voskove-blocky-a-pastelky-stockmar/produkt/voskove-blocky-stockmar---12-ks-vyhodne-baleni
http://www.akimnakladatelstvi.cz/cs/products/category/pexesa
http://www.akimnakladatelstvi.cz/cs/products/category/pexesa
https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1272
https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1272
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=obl%C3%A9kac%C3%AD%20panenka&rs=typed&term_meta%5B%5D=obl%C3%A9kac%C3%AD%7Ctyped&term_meta%5B%5D=panenka%7Ctyped






3. Kde je v zimě teplo?
24. 11. Jonas nám představuje svůj domácí teploměr, 
který si můžou děti vyrobit samy.

Pokus s bimetalovým teploměrem 
Vyrobte si vlastní bimetalový teploměr. Stačí vám 
k tomu papír, alobal, špejle, nůžky, lepidlo, svíčka, zápal-
ky. Z alobalu a papíru si vystřihněte stejně velké proužky 
(nejlépe 10x1,5cm) a slepte je k sobě. Na kratší stranu 
přilepte špejli, vznikne vám taková vlaječka. Vlaječku 
začněte nad svíčkou zahřívat na straně s alobalem. Tady 
pozor, je potřeba děti hlídat, aby proužek nedaly příliš 
blízko a nezačal jim hořet. Pro jistotu si připravte skleni-
ci s vodou, kam hořící teploměr můžete vhodit. Zahřátý 
proužek se vám začne stáčet do spirály. Pokud stočený 
proužek dáte do chladna (lednice, mrazák či za okno), tak 
se zase narovná.

Proč se páska s alobalem stočila? Bimetalový proužek se 
stočí, protože se alobal prodlouží při zahřívání více než 
papír.

Princip bimetalového teploměru:
Bimetal (dvojkov) je pásek ze dvou kovů o různých tepel-
ných roztažnostech. Kovy jsou navzájem pevně spojeny 
(např. slisovány nebo spojeny plošným svarem). Při ohří-
vání nebo ochlazování dochází na různých stranách pás-
ku k různému rozpínání kovů. To zapříčiní definovatelné 
prohnutí dvouvrstvého pásku. Vrstva kovu z materiálu 
s větší tepelnou roztažností se označuje jako aktivní 
a vrstva s menší tepelnou roztažností jako pasivní.
Vysvětlení pro děti: Každá věc okolo nás reaguje na změ-
nu teploty, některá více jiná méně. Jako příklad můžeme 
uvést vodu (chlad – studená až zmrzlá, teplo – teplá až 
vařící) nebo naše tělo kdy nám je horko či zima. Kovy na 
změnu teploty reagují změnou své velikosti, roztahují 
se při zvýšení teploty a naopak se stahují (zmenšují) při 
snížení teploty. Každý kov na změnu teploty reaguje tro-
chu jinak a jinak rychle, stejně jako lidi (někomu je zima 
a jinému ne). Když takové dva různorodé kovy spojíme 
k sobě (v našem pokusu jsme místo druhého kovu pou-
žili papír z důvodu snadnějšího spojení pomocí lepidla), 
tak každá strana proužku bude reagovat tak jak je zvyklá 
a tak trochu se přetahuje s tou druhou stranou. V našem 

pokusu se alobal při zahřívání roztahuje a papír se mu 
v tom snaží zabránit, proto se nám pásek zkroutí. Když 
alobal opět ochladíme, tak se zase stáhne do své původ-
ní velikosti.

Reálné využití:
Elektromechanický termostat – reguluje teplotu napří-
klad v žehličce, v místnosti, v akváriu, v bojleru i mikro-
vlnné troubě.
Jak tedy funguje žehlička? Při zapnutí žehličky musí být 
binomický pásek v poloze, ve které uzavírá elektrický 
obvod, aby jím mohl procházet elektrický proud (je rov-
ný). V tuto chvíli se žehlička postupně zahřívá. Po zahřátí 
žehlící desky se od ní zahřeje i pásek, který se prohne 
a přeruší elektrický obvod, takže jím nemůže probíhat 
elektrický proud. Když proud neprochází, tak dochází 
k postupnému chladnutí. Při chladnutí se pásek vrací do 
původní polohy a obvod se zase uzavírá. Takto se udržuje 
přibližně stálá teplota. Podobně to funguje i u termosta-
tu regulující teplotu vody v bojleru, vzduchu v místnosti 
nebo při ohřívání jídla v mikrovlnné troubě.
Video: https://www.vimproc.cz/?page=record&id=961.

teploměr – ohyb pásku je mechanicky převeden na po-
hyb ručičky přístroje – jak se pásek 
stahuje či roztahuje, tak pohybuje ručičkou umístěnou 
na jeho konci, tato ručička pak na stupnici ukazuje reál-
nou teplotu.

Popovídejte si s dětmi, k čemu je dobré měření teploty 
vzduchu. Jak venkovní teplota může ovlivnit jejich oblé-
kání. Co si vezmou na sebe, když je venku teplo a co když 
je zima.

Také si můžete povídat o tom, jak se venkovní teplota 
mění během ročních období. Které roční období je nej-
chladnější a které naopak nejteplejší a proč. 

Co všechno se dá změřit?
V této části si s dětmi můžete popovídat o tom co všech-
no se dá měřit. Pomoci vám k tomu můžou obrázky. Mů-
žete zdůraznit, že i stejná veličina (teplota, výška, váha, 
čas) se dá měřit různě a taky z různých důvodů. 

Další aktivity: 
zjistěte, kdo je ve skupině největší, kdo je nejtěžší či 
nejlehčí nebo si můžete všichni změřit tělesnou teplotu 
pomocí teploměru
odhad času – děti v tomto věku nemají přesnou před-
stavu o čase (záleží na jejich dosavadních zkušenostech), 
ale můžeme si s nimi zahrát hru, kde jim ukážeme, jak 
plyne. Nejprve si nastavíme na časovači třeba 15s a ne-
cháme děti čekat až to uplyne (dobrý je na to telefon, 
který po uplynutí začne hrát nebo kuchyňská minutka). 
Po té dětem dáme nějaké předměty (třeba kousek papí-
ru) a necháme je, aby za těch 15s papírek někam odnesly 
a zase se stihly vrátit zpět. Můžete nastavit různě dlouhé 
časové úseky. Pro zkoumání delšího časového intervalu 
jako je 1 min je dobré změnit aktivitu. Děti si třeba mů-
žou zkusit, co všechno stihnou za 1 min udělat, nebo 
jak dlouhou část Grónské písničky (viz. 10. Všude dobře 
doma nejlíp) zvládnete za 1 min zazpívat.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_rozta%C5%BEnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_rozta%C5%BEnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromechanick%C3%BD_termostat&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDehli%C4%8Dka
https://www.vimproc.cz/?page=record&id=961
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br


Zjistěte, jak se počasí mění
V této části můžete s dětmi pozorovat počasí při schůz-
kách, jak se mění týden od týdne. K záznamu vám může 
sloužit naše tabulka nebo si vytvořte vlastní. Další mož-
ností je, že budou děti pozorovat počasí doma od schůz-
ky ke schůzce a pak si o tom na schůzce popovídáte. K zá-
znamu počasí použijte naše piktogramy nebo si vytvořte 
vlastní tak, aby tomu děti rozuměly. Inspiraci pro další 
tipy programů naleznete na https://jdeteven.cz/cz

Aktivity:
• pokus s bimetalovým teploměrem
• povídání o ročních období a venkovní teplotě
• pozorování a zaznamenání počasí
• povídání o tom, co se dá měřit a jak
• měření váhy, výšky, času a teploty

Propojení s Pracovními listy:
8. správné oblékání
37. roční období
39. vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci 
skautské schůzky, a to jak individuální, tak 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 pra-
covních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje té-
mata na jednotlivé pracovní listy.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pra-
covních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie
Zdroje: 
Pokus bimetalový teploměr
<http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/merici-pris-
troje>.
<http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/prirodoveda/teplo.pdf>.
<http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45&id_casti=23>.
Video k využití elektromechanického termostatu https://
www.vimproc.cz/?page=record&id=961>.
Programy venku <https://jdeteven.cz/cz>.

https://jdeteven.cz/cz
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/merici-pristroje
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/merici-pristroje
http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/prirodoveda/teplo.pdf
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45&id_casti=23
https://www.vimproc.cz/?page=record&id=961
https://www.vimproc.cz/?page=record&id=961
https://jdeteven.cz/cz


25. 11. Jonas s rodiči připravuje ovocný punč na zahřátí.

Příprava ovocného punče
Protože bylo sychravo, náš hlavní hrdina Jonas se rozhodl 
se svými rodiči připravit si teplý ovocný punč. Potřebovat 
budete: jablka a pomeranče, rozinky, 5 hřebíčků, badyán, 
svitek skořice, med a vodu a džus. Dítě může pomocí 
vykrajovátka vykrajovat jádřince z jablka (použít můžete 
buď ta, která už mají tvar jablka a rovnou jablko rozkrájí 
na měsíčky nebo ta, co vypadají jako malá naběračka na 
zmrzlinu). Dospělý může jablka a pomeranče krájet na 
kousky. Krájení zvládne i malé dítě samo, ve větší skupi-
ně může být ale náročné udržet dohled na všechny děti. 
V krájení se mohou děti například střídat. Užitečné je 
připravit ovoce (nebo cokoli dalšího, co s dětmi krájíte) 
tak, aby dobře leželo na prkénku a nekutálelo se. Pokud 
nejste rodiči dětí, zjistěte, jestli nožem už běžně krájí, 
nebo je to pro ně nová situace. 

Pokud máte k dispozici sporák nebo nějaký zdroj tepla, 
na kterém se dá punč ohřát, využijte ten, pokud nikoli, 
přineste si v termosce už horký džus a vodu a jen 
všechny ingredience smíchejte. Můžete už také doma 
punč udělat, ale i tak s dětmi ještě nachystat ovoce 
a rozinky s medem a ty pak do již hotového punče přidat. 
Do hrnce přilijte cca půl litru džusu (použít můžete též 
mošt) a dva litry vody a vařte. Pokud jste rodiči, může 
vám všechny tyto činnosti usnadnit tzv. učící věž – 
stolička, na kterou dítě zvládne samostatně vlézt a má 
zábranu, aby z ní nespadlo. Děti nechte do sítka nasypat 
rozinky a prolijte je horkou vodou. Ty pak můžou děti 
opatrně nasypat do hrnce s džusem, přidejte ještě ovo-
ce a koření. Nenechte vodu vřít, ale jen zahřívejte pár 
minut. Když pak hrnec sundáte, nechte děti přidat ještě 
naběrátkem med a rozmíchejte. A punč je hotový!

Příprava svačiny
Druhý úkol z kuchařkové rubriky se týká přípravy svačin. 
Nejdříve si můžete s dětmi povídat o tom, co mají rádi 
na svačinu, zda se to nějak liší v v létě a v zimě, zda si ji 
chystají samy nebo to dělají jejich rodiče. Na obrázku 
je batoh, do kterého by si děti měly sbalit svačinu. Co 
by si daly nejraději? Je něco, co jim tam chybí? Pokud 

ano, nechte je to pravé vystřihnout z nějakého starého 
gurmánského časopisu nebo to s nimi domalujte. Po-
kud tam to své oblíbené najdou, mohou je zakroužkovat 
nebo domalovat. Na obrázcích jsou: mrkev, okurka na 
kolečka, chléb s máslem a sýrem, toast se šunkou a ke-
čupem, kaše s rozinkami v termosce, jablko na měsíčky, 
banán, čaj v termosce, müsli tyčinka, směs sušeného 
ovoce a oříšků. 

Aktivity:
• příprava ovocného punče
• povídání na téma svačina
• kroužkování nebo jiné ztvárnění toho,  

co by si děti rády daly na svačinu

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
5. Nebezpečné
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
22. Domácí práce
26. Spolupráce
34. Lesní plody
37. Roční období
38. Třídění odpadu

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.1.3. 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.
1.2.3. 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 pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

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

Zdroje: 
Učící věž

4. Ovocný punč



26. 11. Jonas dnes zůstal doma a vyrábí pohledy pro své 
kamarády, které už dlouho neviděl.

Chcete taky poslat pohledy vašim kamarádům nebo i za 
hranice České republiky? Jonas vám poradí jak na to! 
Taky vám ukáže, co všechno se dá vyrobit či připravit ze 
sněhu a ledu. I oblíbená šipkovaná!

Výroba pohlednic
Nařezejte čtvrtky na velikost 10 x 15 cm. Z A4 vzniknou 
4 pohlednice. Na zadní stranu narýsujte linky na adresu. 
Na přední straně vznikne prostor pro dětské tvoření.

Pohlednice 1 – Použijte odřezky z pastelek a nalepte je 
lepidlem na papír. Zkuste domalovávat obrázky, jaké vás 
napadnou – eskymáka, kytičku, sluníčko, ježka

Pohlednice 2 – Špendlíkem předdírkujte obrázek (vlo-
čka, hvězdička, stromeček) a nechte děti pomocí jehly 
a bavlnky vyšívat obrázek. Pokud se bojíte, že se špičatou 
jehlou píchnou, sežeňte jehly s tupým hrotem (na vy-
šívání) nebo plastovou jehlu. Jehly koupíte v galanterii 
nebo třeba u Stoklasy.  Hotový obrázek podlepte, ať ne-
jsou na zadní straně vidět stehy.

Pohlednice 3 – zmizík – Celou plochu pohlednice natřete 
modrým inkoustem. Zmizíkem kreslete obrázky.

Těžítko
Připravte si pěknou sklenici s víčkem, hračku například 
z Kinder vajíčka, tavicí pistoli, vodu, čirý sprchový gel 
a třpytky. (Pistoli koupíte v papírnictví od 50 Kč, nebo 
můžete nahradit voděodolným lepidlem. Třpytky se-
ženete v papírnictví.) Pokud nechceme použít figurku 
z vajíčka, můžeme si pomocí fima vyrobit vlastní posta-
vičky. Fimo je potřeba před přilepením k víku sklenice dle 
návodu vypéct. Tavicí pistolí připevněte opatrně hračku 
k víčku sklenice. Do sklenice nalijte vodu a přidejte gel. 
Není důležitý přesný poměr, je potřeba, aby třpytky 
klesaly ke dnu pomaleji. Proto nelze použít pouze vodu. 
Směsí naplňte sklenici až po okraj, klidně může přetékat. 

Neměla by tam po zavření vzniknout vzduchová bublina. 
Do směsi nasypte třpytky a víčko zavřete. Sklenici otočte 
a těžítko – sněžítko máte hotové.

Šipkovaná
Šipkovaná není záležitost pouze letních dnů. 
Šipkovanou si můžete užít i na sněhu. Připravte si PET 
láhev, vodu a potravinářské barvivo (je šetrné k přírodě). 
Do víčka láhve provrtejte nožem dírku, nalijte do ní 
vodu, nasypejte barvu a zavíčkujte. (Na dírku můžete 
použít i zahřátý špendlík nebo hřebík.) Při procházení 
trasy po sněhu pak dělejte lahví značky. Šipkovanou mů-
žete ukončit na nějakém prostranství, kde si mohou děti 
lahvemi do sněhu zkusit  namalovat obrázky různými 
barvami. Pokud nebude dostatek sněhu na značení ba-
revnými šipkami, použijte přírodniny  – klacky, kameny.

Závěs
Říká se, že žádná vločka na světě není stejná. Na našem 
závěsu jsou naopak všechny stejné. Jenže vzor se při 
výrobě pokazil a jedna vločka vypadá jinak. Najdete ji? 
Zkuste si nakreslit každý vločku. Má každý jinou, nebo 
najdete dvě stejné? Pozorujte sněhové vločky venku. Proč 
vločky tají? Co se z nich stane? Zkuste vločky nachytat na 
černý papír a pozorovat lupou.

Zmrzlé koule
Připravte si nafukovací balónek. Do něho napusťte vodu 
a zavěste přes noc ven, když mrzne. Voda v balónku 
zmrzne. Balónek oddělejte a nechte si zavěšené pouze 
ledové koule, které můžete vodovými barvami pomalo-
vat. Barva se bude vpíjet do prasklin a tvořit zajímavé 
obrazce. Vyrobit můžete i ledový věnec z maminčiny 
formy na dort. Do formy naskládejte třeba větvičky, 
šípky, šišky a další přírodniny. Hotovou ledovou ozdobu 
nechte pověšenou venku. Dejte pozor, kam ji pověsíte, 
abyste při náhlé oblevě neměli rozteklou ozdobu tam, 
kde jste ji mít určitě nechtěli. Pokud vám počasí nebude 
nakloněno, stejně krásně voda zmrzne v mrazáku.

Aktivity:
• výroba pohlednic
• výroba těžítka – sněžítka
• šipkovaná i ve sněhu
• vyhledávání odlišné vločky  

(rozvoj zrakového vnímání)
• výroba ledových baněk

Propojení s pracovními listy:
6. Prostorová představivost
7. Přecházení
8. Správné oblékání
26. Spolupráce
34. Lesní plody
36. Neztratím se
37. Roční období
40. Výlet

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, vztah k dru-
hému člověku, společenská, vztah k přírodě, podpora 
fantazie

5. Ledový pozdrav



6. Závod na sněhu 
28. 11. Jonas ve svém dalším deníkové zápisu ukazuje 
dětem psí spřežení a závody, které s rodiči navštívil. Než 
vyrazil, spřežení se mu zamotalo. Na cestě pak kromě 
spousty sněhu uviděl i medvěda. Tato prosincová rubrika 
je plná pohybu, veršování, hádanek a také z části grafo-
motorických cvičení k procvičení oka i ruky.

Lov koulí na bobech
Ben, Mína a děti s Jankou si během schůzky uspořádaly 
závody, protože napadlo hodně sněhu. Zeptejte se dětí, 
kudy vede trasa závodu. Děti mohou trasu ukázat prs-
tem  nebo popsat slovy. Při ukazování trasy závodu a pří-
padně i obtahování děti cvičí koordinaci oka a ruky, která 
je potřebná pro budoucí psaní. 

Dráhy na papíře můžete s dětmi dělat různými způsoby. 
Pro začátek nejlépe na velkých papírech, kde si nakreslíte 
jednoduché dráhy a projíždíte je, nejprve prstem a au-
tíčky, poté například mokrou houbičkou, dále štětcem 
a měkkými pastelkami. 

Tématu grafomotoriky u předškolních dětí se věnuje 
řada publikací, doporučujeme například publikace Jiřiny 
Bednářové, metodika Rozvoj grafomotoriky a pracovní 
sešity: Mezi námi pastelkami a Co si tužky povídaly. 

Děti na obrázku mají za úkol posbírat co nejvíce sně-
hových koulí, zbylé koule podél cesty jsou nakreslené 
tak, aby je bylo možné obtáhnout. Dále můžete s dětmi 
spočítat ty, které jsou na bobech a které leží podél cesty. 
Kterých je více, kterých méně? 

Odpověď na otázku v zadání: Více koulí má první tým, 
protože už je na trati.

Lov na bobech si s dětmi vyzkoušejte na schůzce nebo 
zimní výpravě. Připravte si společně koule, vyberte trasu, 
rozdělte se do týmů a závod může začít. Nezapomeňte 
na bezpečnost trasy závodu pro všechny zúčastněné. 
Pokud by vám počasí nepřálo, zahrajte si hru uvnitř. Jez-
dec může jet na koštěti a sbírat můžete například míčky, 
brambory nebo i jablka.

Tipy na další běhačky ve sněhu: 
„Na babu v bludišti“. Společně si vyšlapeme cestičky ve 
sněhu, různé přípojky a slepé cesty. Jeden z nás je „baba“ 
a honí ostatní, kteří mohou běhat jen ve vyšlapaných 
cestičkách. Kdo je chycen, je další baba. 
Druhá varianta této hry je, že ten hráč, který je chycen, 
jde z bludiště ven. Vítězem se nakonec stává ten,  kdo 
zůstane s babou jako poslední ve hře. 

Děti stojí v kruhu. Zvnějšku kruhu obíhá nejprve vedoucí, 
aby demonstroval, jak se hra hraje. Po chvilce běhání si 
stoupne za dítě. Dítě jej oběhne a začíná obíhat kruh 
a po chvilce si zase za někoho stoupne. Když je dětem 
jasný princip hry, přidávejte více obíhajících dětí. Je 
důležité, aby děti běhaly POUZE JEDNÍM SMĚREM. Hru 
ukončete, když vidíte, že děti přestává bavit.

„Boj o kořist“
Rozdělte děti na dvě skupiny. Každá skupina si připra-
ví 10 sněhových koulí. Vyznačte do sněhu, kde budou 
umístěny koule, a boj o kořist může začít. Na domluve-
né znamení děti vyběhnou – upozorněte je předem, aby 
dávaly velký pozor, kudy běží, a vzájemně se vyhýbaly. 
Děti si navzájem berou sněhové koule – každý však 
může nést pouze jednu kouli! Určete si časový limit. 
Účelem není mít tým vítězů a poražených, ale zaběhat si 
i ve sněhu a užít si legraci. Ideálně bude na každé straně 
stejný počet koulí! Rozhodně nenechte děti počítat, kdo 
má více koulí. Podobnou hru hrály děti v loňském pod-
zimním čísle časopisu. Hru můžete libovolně upravit dle 
ročního období. Lze hrát i v klubovně. 

Hádanky o sněhu a mrazu
Na obrázku část zimní krajiny a tři hádanky k tomu. Kde 
se nachází odpověď?

Stojí stojí hrdina,
chlubně břicho vypíná,
přijde-li však na něj slunce,
roztaje jak zmrzlina. (sněhulák)

Co roste směrem dolů? (rampouch)

Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko,
Tančí něžně snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce. (vločka)

Další hádanky najdete například zde:
http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html.

http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikan-
ky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/.

A v knihách Zuzany Pospíšilové, z nakladatelství Portál: 
Hádanky pro školáky; Svět plný hádanek; Máš nadání na 
hádání; Hádám, hádáš, hádáme.

A jeden tip na zimní písničku Sníh, bílé potěšení, od 
pánů Svěráka a Uhlíře:
https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/snih-bile-poteseni

Zamotané spřežení
Jonasovi se zamotaly provazy k jednotlivým psům a ně-
které pustil. Které psy Jonas nedrží? Provazy děti mohou 
obtahovat prstem nebo tužkou a pocvičit se tak opět 
v grafomotorice.

Na medvěda
A závěrem tip na další běhačku. Děti v kroužku, upro-
střed jedno dítě schoulené jako spící medvěd. Děti na 

http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html
http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html
http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikanky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/
http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikanky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/
https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/snih-bile-poteseni


„medvěda“ volají: Vstávej méďo, vstávej již, ty tak dlouho 
spíš, že nás nechytíš?

Medvěd se zvedá a utíká za dětmi. Ty prchají pryč, aby 
je nechytil. Kdo se schová do vyznačeného domečku, je 
zachráněn. Medvěd do domečku nesmí. Koho medvěd 
chytí jako prvního, ten je dalším medvědem.

Hra je vhodnější na ven nebo do místnosti, kde je hodně 
místa. Pokud budete hrát venku na otevřeném prostran-
ství, nezapomeňte se s dětmi dopředu domluvit, kam až 
mohou před medvědem prchat.

 
Aktivity:
• dráhy
• běhačky ve sněhu
• sněhové hádanky a písnička 
• zamotané linky
• medvědí honička

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost 
24. Kam patřím 
26. Spolupráce 
31. Co nám dává příroda 
36. Neztratím se 
37. Roční období 
39. Vnímání přírody
40. Výlet 

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem 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 pracovních 
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; grafomotorika; jazyk a řeč; city, vůle 
a sebepojetí

Zdroje:
Básničky a písničky <http://versovani.blogspot.cz/2013/12/
zimni-hadanky.html.>
<http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikan-
ky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/>.
Sníh, bílé potěšení, od pánů Svěráka a Uhlíře <https://pis-
nicky-akordy.cz/sverak-uhlir/snih-bile-poteseni>.

http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html
http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html
http://versovani.blogspot.cz/2013/12/zimni-hadanky.html
http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikanky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/
http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikanky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/
http://domasdetmi.eu/2015/01/14/pisnicky-basnicky-a-rikanky-na-zimu-o-snehu-a-snehulacich/
https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/snih-bile-poteseni
https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/snih-bile-poteseni


7. Krajina pod sněhem
29. 11. Ben, Mína a děti si užívají sněhu na zimní výpravě. 
A co to vidíme? Zimní radovánky tak trochu popleteně. 
Některé věci jsou na obrázku jinak, než jsme zvyklí. Poví-
dejte si společně o tom, co všechno děti na obrázku dělají 
a jaké nesmysly se ilustrátorce do příběhu vloudily?
 
Na obrázku můžete najít:

• člověk v plavkách, se šnorchlem skáče do zamrzlé-
ho rybníku

• člověk v lodičce na zamrzlém rybníčku
• lyžující dítě na trávě
• slepice uvázaná u psí boudy
• rozkvetlé květiny
• velikonoční vajíčka v košíčku
• baletka na lyžích
• spřežení, které táhnou husy
• člověk, který jde na sněžnicích pozpátku do kopce
• rybář, který sedí u rybníčku a loví rybu, ale je to 

otočené – tzn. ryba loví rybáře
• rampouchy rostoucí vzhůru
• stopy ve sněhu – stopy ptáka za psem (tzn. pes 

jde, ale nejsou za ním stopy psa, ale ptačí)
• yetti si nese lyže
• kombajn jede po zasněženém kopci
• chlapec pouští draka
• sněhulák na bruslích

Jaké další nesmysly by na obrázku mohly být?  
Zkuste společně vymyslet další.

Na obrázek navažte dalším povídáním:
Co všechno můžeme dělat na sněhu? Jaké jsou oblíbené 
zimní radovánky vašich dětí? Koukněte také, jak vypadá 
krajina na obrázku a společně si ji popište. Podobné 
popisování pak můžete použít při procházce krajinou 
kolem. Všímejte si společně, jak zima a sníh změnila pří-
rodu kolem nás. Jak vypadají v zimě stromy, louky, kopce 
a cesty. Jak vypadá krajina, když ji přikryje sníh? 
Také můžete společně pozorovat stopy ve sněhu. Jaké 
jsou stopy každého z nás? Kdo má větší a kdo menší 
nohu? A jaké další stopy poznáme? Například stopy ně-
kterých zvířat, ale i vozidel (traktor, auto, kolo). 

Tématu stop zvířat jsme se věnovali minulý rok v prosin-
covém čísle. Tipy, jak s nimi pracovat, najdete v metodice 
B2_2016 https://drive.google.com/drive/folders/0Bz58P9O-
mmtyUUmtKbDZDXzczUzQ

Doporučujeme také článek Kouzlo smyslů, který pro ča-
sopis Skautský svět napsala Anna Kšírová. 
Rozhodně stojí za přečtení, najdete v něm mnohé inspi-
race co dělat na procházce a rovnou dvě sněžné aktivity: 
Všechna jména sněhu a Sněžné kroky.
https://casopisy.skaut.cz/svet/683#p18.

Kde jsou Benovi ztracené věci?
Ben měl včera zapomnětlivý den. Venku na procházce 
zapomněl několik věcí a dneska je vyrazil hledat. Jenže 
přes noc nasněžilo a věci zapadly sněhem. Jednu z věcí, 
které Ben nemá, jsou brýle. A jak všichni víme, brýle se 
bez brýlí špatně hledají :-). 
Pomozte tedy Benovi ztracené věci najít.
Kde je: lyžařská hůlka, lahev s pitím, bota, brýle, batoh?

Co se skrývá v pytlíku?
V klubovně nebo doma si můžete zahrát hru, při které 
také budete zkoumat tvary věcí, které neuvidíte. 
Dospělák nebo jedno ze starších dětí připraví věci, které 
budou ostatní poznávat. Pro začátek to mohou být na-
příklad: hrneček, lžíce, malý míček. Dále budeme potře-
bovat pytlík, do kterého schováme jednu z věcí. Podáme 
pytlík druhému a ten zkouší pouze po hmatu uhádnout, 
co se v pytlíku skrývá. 

Když zvládáme jednoduchou verzi, zkusme dávat do 
pytlíku předměty, které jsou tvarově hodně podobné. 
V další fázi například: různé příbory, dále pak různé 
postavičky zvířat.

Pohlednice pro Jonase
Mína posílá vánoční pozdrav Jonasovi. Pohled mu jistě 
udělá radost. Ale jak se vlastně stane, že pohled, dorazí 
až k němu do Norska? Popište si společně celý poštovní 
proces. 

A komu pošlete vánoční pozdrav vy?
Rádi bychom vás podpořili v posílání radosti dalším dě-
tem, družinám benjamínkům i kamarádům a jejich ro-
dinám. Pohledy si můžete společně vyrobit. Ve výtvarné 
rubrice Ledový pozdrav najdete několik tipů, jak na to. 

Až si zahrajete Deskovku na poslední stránce časopisu, 
získáte i adresu na další benjamínky, kterým můžete 
pohled poslat. Jsou to družinky, se kterými jste se mohli 
seznámit v minulých číslech Ben Já Míny. 

Vánoční Krabice od bot
V minulém roce Ben, Mína a děti v této rubrice společně 
plnily krabici od bot pro některé z dětí, které tímto způ-
sobem dostaly svůj vánoční dárek.

I letos bychom se rádi připojili.
Sběr letos probíhá od 13. 11. do 8. 12. 2017. Sběrné mís-
to, které je vám nejblíž, najdete na odkazu:
http://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/

Projekt Krabice od bot již po šesté organizuje před Váno-
ci Diakonie Českobratrské církve evangelické. Informace 
naleznete na: http://www.krabiceodbot.cz/

Jak to vlastně funguje?
Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastní-
ho uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje 
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samozřejmě věk a pohlaví dítěte (sbíráme pro děti od 0 
do 17 let), tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku 
a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte, do-
nesete ji na některé ze sběrných míst.

Ze sběrných míst pak před Vánocemi organizátoři zajistí 
převoz krabic do předem vytipovaných míst, kde místní 
instituce uspořádají vhodný způsob jejich předání. Ně-
kde půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde 
bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi 
ostatními. Někde je přiměřené uspořádat vánoční večí-
rek v kostele či ve společných prostorách, klubech, mís-
tech setkávání.

Aktivity:
• hledání nesmyslů
• povídání o sněhu a zimě
• hledání ztracených věcí
• pohlednice pro Jonase
• krabice od bot

Propojení s Pracovními listy: 
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost 
8. Správné oblékání 
12. Každý má rád něco jiného 
13. Kolik mi je let 
16. Zrcadlo
18. Komu mohu pomoci
20. Rozdělím se s tebou
24. Kam patřím
26. Spolupráce
28. Povolání 
30. Společné rysy 
31. Co nám dává příroda 
32. Co nepatří do lesa 
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období 
39. Vnímání přírody

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.1.3. 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.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem 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 pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; vztah ke dru-
hému člověku; spolupráce se skupinou; vztah k přírodě 
a prostředí, ve kterém žiji

Zdroje:
Krabice od bot < http://www.krabiceodbot.cz/>.
Sběrná místa projektu Krabice od bot <http://www.krabi-
ceodbot.cz/sberna-mista/>.

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


8. Lvíčata ze Štěpánova
Podívejte se podrobně spolu s Jonasem, co prožily děti ze 
skautského oddílu Lvíčat. Vydaly se na zimní výlet, vy-
zkoušely si zapalování svíček a podnikly mnoho dalších 
zábavných aktivit. 

Samozřejmě nezapomněly ozdobit stromeček. Vždyť za 
chvíli jsou Vánoce! Taky se tak těšíte? 

V Norsku se na stromečky kromě ozdob věší také norské 
vlaječky. Vymalujte si vlaječky na stránce s Fotopředsta-
vovačkou. Jaké barvičky kam použít, to vám napoví ba-
revné pastelky. Kromě vlaječek stromeček zdobí papíro-
vými košíčky, které jsou plné sladkostí a oříšků. Na Štědrý 
den kolem stromečku tancují v kruhu a zpívají vánoční 
koledy. Samozřejmě si také dávají vánoční dárečky, které 
nosí skřítek julenissen, kterému dávají před dům misku 
rýžové kaše.

Co dělat, když vám je zima?
Můžete se zahřát navzájem a to tak, že se vás co nejvíce 
vmačká na židli či lavičku, nebo rozděláte oheň, to je ale 
těžké a tak můžete alespoň trénovat zapalování svíček 
pomocí zápalek – kdo jich zapálí nejvíce? Z hlediska 
bezpečnosti je lepší zapalování provádět venku a po 
jednotlivcích, nedoporučujeme, aby zapalovalo více dětí 
najednou, pak dospělý nemůže rychle zakročit a malér 
může být na světě. Můžete si také zahrát na Mrkanou. 
Vytvořte dvojice a kruh, jeden z dvojice stojí a druhý sedí 
před ním. Jeden zůstane lichý a stojí. Nechce ale zůstat 
sám, proto mrká na sedící (stojící jen koukají na záda 
těm, kteří sedí) a chce je k sobě přivábit. Pokud se sedící 
pohne, může jej stojící chytit. Pokud stojící uteče bez 
chycení, stojící se stává novým mrkačem.

Už jste zkoušeli malovat čokoládou?
Jestli ne, tak to určitě vyzkoušejte! Rozpusťte čokoládu 
na vaření a smíchejte ji se smetanou. Výslednou 
tekutinou malujte štětcem na papír jako s temperami. 
Lze kreslit i na různá těsta či hotové palačinky.

Když je velká zima, tak jíme v rukavicích. Je to psina! 
Vyzkoušejte si to třeba s lentilkami (k rukavicím můžete 

přidat i čepici se šálou) a zkuste lentilky nabírat v rukavi-
ci či napíchnout na vidličku.

V zimě (pokud je sníh či led) se dá sjíždět kopec. Boby 
a sáňky jsou ale nuda! Vyzkoušejte jízdu na igelitce, 
trubce od kamen či záchodovém prkénku. Anebo po 
vlastním zadku.

Na tučňáky/papuchalky
Každý dostane zobáček (kolík na prádlo) a za stanove-
ný čas (např. 2 minuty) musí s tímto zobáčkem vynosit 
mimo hrací území co nejvíce chutných červíků (sušené 
ovoce). Ovoce dejte na nějaký tác či do mísy.

Výroba kornoutku se sladkostmi
Tvorba košíčků je spíše pro větší děti, ale můžete si zku-
sit vyrobit malé kornoutky na sladkosti a zavěsit je na 
stromeček. Jako sladkosti můžou posloužit různé oříšky 
a sušené ovoce – to je taky sladké!
Návod na výrobu naleznete zde: http://www.vasedeti.cz/
tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/tvorenicko-%E2%80%93-kornout-

-na-sladkosti-pro-prvnacka/

Aktivity:
• hra na mrkače
• zapalování svíček
• malování čokoládou
• hra na tučňáky/papuchalky
• vybarvení norské vlajky
• všemožné sjíždění kopce
• výroba kornoutků

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
37. Roční období

Cíle časopisu:
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.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 

listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

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

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, sociální

Zdroje:
Výroba kornoutů se sladkostmi <http://www.vasedeti.cz/
tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/tvorenicko-%E2%80%93-kornout-

-na-sladkosti-pro-prvnacka/>.
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Knihy pro děti 
Špicberský deník neposedné maminky
V prosincové soutěži vám chceme představit knihu Si-
mony Wagnerové Špicberský deník neposedné maminky. 
Kniha je vlastně cestopisem o Špicberkách, kde autorka 
putovala se svým mužem a dalšími přáteli a také psíky 
husky. Kniha by se mohla dětem i vám líbit, neboť jsou 
v ní krásné velké fotografie, takže si děti mohou lépe 
představit, jak vypadá kraj zakrytý sněhem, a texty v kni-
ze jsou přiměřeně dlouhé. Pro zimní podvečery a večery 
ideální. I tentokrát můžete soutěžit o dva výtisky kni-
hy. Stačí do konce prosince 2017 poslat vaše ztvárnění 
(libovolné) na otázku: Co děláte vy, když napadne sníh 
a všude je nekonečné bílo? Dva z vás slosujeme a výtisk 
vám pošleme. S dětmi si můžete ukázat na mapě, kde 
Špicberky leží. Špicberky mohou být také dobrý odrazový 
můstek k povídání a ukázání, co jsou ostrovy, co pevnina, 
co moře a oceány. Hezkou aktivitu k tématu na to má 
montessori pedagogika, kde se pracuje s hlínou nebo 
modelínou. Pomocí modré podložky a hlíny či velkého 
kusu modelíny si děti na podložku vyválí celou vrstvu 
pevniny (zakrývá zcela modrou podložku). Když do této 
vrstvy vyříznete dřevěným krájecím nebo jiným neost-
rým nožíkem větší díru, získá dítě jezero, resp. představu 
o jezeře, když okrojí pevninu, může získat moře atp. Jed-
noduchý popis najdete v nedávno vydané knize naklada-
telství Svojtka s názvem 100 aktivit Montessori – Objevu-
jeme svět. 

Vybrali jsme pro vás také zásobu knížek se zimní temati-
kou na (nejen) letošní zimu. Tipem číslo jedna jsou Lyž-
níci z Plískanic nakladatelství Baobab. Povedené a vtipné 
ilustrace a kratší texty by mohly předškoláky zaujmout. 
Vynechat se ani nedají mumínkovská vyprávění Tove 
Janssonové – Mumínek a sníh nebo Čarovná zima. Na-
kladatelství Běží liška vydalo loni jinotajné vyprávění 
o rodince ledních medvědů hledajících nový domov. Mi-
nisešitek v edice Mikroliška+ se jmenuje Lední medvědi 
odcházejí za štěstím, napsala ho Jana Šrámková a ilust-
rovala Tereza Šedivá. Mimochodem – Běží liška vydalo už 
několik sešitků v edici Mikroliška. Hodí se při čekání kde-
koli, protože je jen strčíte do kapsy a máte při ruce pove-
dené příběhy s výbornými ilustracemi. V adventním čase 

můžete zas vytáhnout knihu Vánoce – Putování do Bet-
léma, ke kterému texty napsal Josef Krček a ilustrovala 
Renata Fučíková (přes Renatu Fučíkovou se zas můžete 
dostat k celé řadě kvalitních životopisných knih). Kniha 
se hodí spíše pro školáky. Pro předškoláky se ale skvěle 
hodí znovu vydaná kniha, která dlouho nebyla k sehná-
ní, s názvem Od adventu do adventu, kterou ilustrovala 
Martina Špinková a napsal Jan Kotas (v knihovnách ji 
ale asi seženete). Provází celým liturgickým rokem, ale 
hodit se může i jen k adventu. Přes Martinu Špinkovou 
se zase můžete dostat k mnoha dětským knihám o smrti, 
dalším krásně ilustrovaným knihám jako je Kocouře, ty 
se máš nebo romským pohádkám Ráj na zemi Gejzi De-
metera. Další skvělé tipy najdete na inspirativním blogu 
(kde se už psalo i o Ben Já Míně) iKarkulka – https://ikar-
kulka.blogspot.cz/2016/12/zimni-cteni-naposledy.html, https://
ikarkulka.blogspot.cz/2015/11/vanocni-zimni-knizky.html. 

Pokud máte vy nějaké tipy nejen na knihy se zimní 
tematikou, které máte rádi, podělte se o ně s námi 
a ostatními čtenáři ve fb skupině časopisu: https://www.
facebook.com/groups/1702543269993687/. 

Aktivity:
• soutěž o dva výtisky knihy Špicberský deník 
• čtení knihy Špicberský deník
• aktivita Pevnina a moře
• kde leží Špicberky
• čtení dalších knih se zimní tematikou

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
14. Naslouchání okolí
15. Pohádkové postavy
17. Kamarádi
20. Rozdělím se s tebou
24. Kam patřím
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období
39. Vnímání přírody

40. Výlet

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem 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 pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; vztah k druhé-
mu člověku; vztah k přírodě
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Deskovka: Všude dobře doma nejlíp
Karta č. 1: Ovocný punč (Jam)
Děti sedí v kruhu na židlích (popř. na polštářích – je 
třeba, aby seděly na jasně vyznačeném místě). Děti na 
židlích si vyberou, jaké budou ovoce. Názvy se mohou 
opakovat (použijte i ingredience z Kuchařkového punče 
zde v časopise). Jedno dítě stojí uprostřed. Řekne název 
ovoce, např. ANANAS. Děti, které mají vybraný ANANAS 
si vymění místa. Dítě, které stálo uprostřed se snaží 
sednout na uvolněné místo. Místa musí být vyměněná, 
nikdo nezůstane po výměně sedět na svém původním 
místě. Dítě, které stojí uprostřed, má jako další možnost 
je říci OVOCNÝ PUNČ. Všichni si vymění místa.

Stanovte si s dětmi pravidlo, že hra nesmí bolet. Je třeba, 
aby se při výměnách nesrazily a dávaly pozor.

Karta č. 2: text Grónské písničky od J. Nohavici. 
Naučte se alespoň jednu sloku. Další sloky můžete po-
tom postupně přidávat. Písnička v sobě obsahuje spous-
tu informací o životě na severu a dějových situacích. 
Ptejte se dětí, zda ví, co je to iglú, eskymo, fígl apod. Proč 
je tam eskymákům dobře a kde je dobře jim, co zname-
ná, když se řekne „doma“.

1. 
DDaleko na Emiseveru je AGrónská 

Dzem, 

Džije tam 
EmiEskymačka s AEskymáDkem, 

Dmy bychom Emiumrzli, jim Gnení zima,D 

snídají Eminanuky 
Aa eskyma. D 

Dmy bychom Emiumrzli, jim 
Gnení zima,D 

snídají Eminanuky 
Aa eskyma. D

2. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 
půl roku trvá tam polární noc, 
na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 
půl roku trvá tam polární den. 

3. Když sněhu napadne nad kotníky, 
hrávají s medvědy na četníky, 
medvědi těžko jsou k poražení, 
neboť medvědy ve sněhu vidět není. 

4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 
zaklepe na na iglú hlavní medvěd: 

„Dobrý den, mohu dál na vteřinu? 
Nesu vám trochu ryb na svačinu.“ 

5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, 
psi venku hlídají před zloději, 
smíchem se otřásá celé iglú , 
medvěd jim předvádí spoustu fíglů. 

Karta č. 4: Sochy zvířat 
Děti se pohybují po prostoru. Můžete jim k tomu pustit 
hudbu či udávat rytmus na hudebním nástroji. Když 
přestanete hrát, děti se promění v severské zvíře. Je 
dobré dát dětem časový limit (např. „Až napočítám do 
pěti, změníte se v … .“). Limit upravte podle schopností 
dětí. Někomu bude stačit počítání třena jen do tří. Zví-
řata můžete ze začátku zadávat vy nebo nechte děti, ať 
si každý vymyslí své zvíře. Můžete se inspirovat zvířaty 
v rubrice Příroda Co nás hřeje v zimě.

Karta č. 5: Hra Chleba
(nebo cokoli, co mají Vaši BJN rádi)
Ke hře potřebujete hrací kostku a několik kusů zimního 
oblečení (např. čepice, šála, rukavice) a misku s chlebem, 
piškoty nebo ovocem. Děti hází kostkou v kruhu. Kdo 
hodí 6 (či jakékoli jiné číslo, které si společně určíte) se 
začíná  převlékat do oblečení, které je k dispozici. Teprve 
až má dítě všechny kusy oblečení na sobě, může se 
pustit do hodování připravených dobrot. Když však hodí 
dané číslo někdo jiný, přestává s jedením nebo obléká-
ním (podle toho v jaké fázi zrovna dítě je) první hráč a je 
vystřídán druhým. O dobroty se po skončení hry podělte, 
aby se dostalo nakonec na všechny.

Karta č. 6: Jazykolam
Jde spíš o to si užít zábavu s těžkými českými hláskami. 
Nejde o rychlost. Když budou mít děti zájem, mohou 
větu zkusit říkat i co nejrychleji. Aktivita není vhodná 
pro děti, které mají jakoukoli vadu řeči. Na plazící mrože 
si můžete i zahrát.

Karta č. 7: Medvěd honí tučňáky
Jedno dítě je honič – medvěd. Chodí s rukama nahoře 
a hrůzostrašně bručí. Ostatní děti jsou tučňáci. Chodí 
s rukama upaženýma dole a říkají PINGU, PINGU. Děti 
nesmí běhat (to bude pro děti asi nejtěžší!). Když med-
věd chytí tučňáka, promění se taky v medvěda a pomáhá 
mu chytat ostatní tučňáky.
Zeptejte se dětí, kde by hledaly lední medvědy a tučňáky 
a zda by se mohli tito dva doopravdy potkat.
Ve volné přírodě ne, žijí na opačných koncích zeměkoule. 
Třeba někoho napadne, že by se mohli potkat v zoo.

Aktivity:
• pohybové hry: Kompot zde jako Ovocný  

punč, Na Sochy, Medvědi a Tučňáci
• cvičení pro zahřátí
• hra „Chleba“
• Grónská písnička od Jaromíra Nohavici
• jazykolamy
• popis známé cesty

Deníkový zápis

do domečku, napište jim pohled. Když stoupnete na        , splňte úkol a jeďte dál.              
Karty s úkoly najdete na skaut.cz/metodikabenjamina.  

Legenda
Zahrejte si člověče nezlob se! Domluvte si pravidla, jak je znáte. Když se schováte ke skupině Benjamínků 

Jonas napsal vám, teď – budete-li chtít, můžete napsat vy ostatním benjamínkům, 
kteří se vám představili v prvním ročníku časopisu.

Svišti. 7. skautský oddíl 

Skarabeus, Orlovská 637, 

Rychvald 735 32

Kulíšci.

Barbora Šafaříková, 
Skautský dům Kulíšci, 

Kralupy nad Vltavou
278 01

Nebeská 7, Jablonec 
nad Nisou 466 05

Skřítci. 

Mravenečci. 

Klatovská 82, 

Plzeň 301 00

Kapitána Rubena 443,
Kulíšci.

Židlochovice 667 01

Medvíďata. 
Sokolská 30, 
Prostějov 796 01

Kulíšci

Kulíšci

Sv
išt

i

Skřítci

Mr
av
en
ečc

i

Medvíďata

2. číslo
druhý ročník

Pozdrav ze severu 

časopis pro předškoláky



Cíle: 
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.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 

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.

Propojení s Pracovními listy: 
21. Mám vás rád
23. Dům
24. Kam patřím
30. Společné rysy
33. Kde žijí zvířata

Rozvíjené oblasti: 
biologická, kognitivní, interpersonální, společenská,  
environmentální

Zdroje:
Text Grónské písničky <https://hudba.zoznam.sk/jaromir-no-
havica/piesen/gronska-pisnicka/akordy/>.
Kde žijí tučňáci <http://www.penguinsworld.cz/clanky/proc-

-tucnaci-neziji-na-severni-polokouli-.html>.
Kde žijí lední medvědi <https://cs.wikipedia.org/wiki/
Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD>.

https://hudba.zoznam.sk/jaromir-nohavica/piesen/gronska-pisnicka/akordy/
https://hudba.zoznam.sk/jaromir-nohavica/piesen/gronska-pisnicka/akordy/
http://www.penguinsworld.cz/clanky/proc-tucnaci-neziji-na-severni-polokouli-.html
http://www.penguinsworld.cz/clanky/proc-tucnaci-neziji-na-severni-polokouli-.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD



