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Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále co 
vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich pak 
upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem i metodi-
kou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně děkujeme. Za 
jakékoli nápady, postřehy a komentáře budeme velmi rádi. 
Napsat nám můžete na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
nebo vyplnit dotazník na adrese  
https://docs.google.com/forms/d/1c333r0mvFeOD49ovop9-NvWokId-
4plvmend-lacGOKU

Ti, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné vazby 
podílet pravidelně, rádi na konci školního roku odměníme :). 
Předem vám děkujeme!

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!

Nabízíme vám metodickou přílohu k vánočně zimnímu číslu ča-
sopisu Ben Já Mína ve školním roce 2018/2019. Je to již dvanác-
tá metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské 
předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo 
přečíst online, vedoucím benjamínkovských skupin by měla 
chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud se tak náhodou 
neděje, dejte nám vědět. Metodika je opět nachystaná tak, aby 
se dala každá rubrika tisknout na samostatný list. Starší meto-
dické přílohy naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům a vůd-
kyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvodcům, aby se 
vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se přímo do časopisu nevešly 
nebo svým charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato přílo-
ha bude k užitku. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními listy 
pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese:  
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky.  
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes e-shop na 
adrese: www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Toto zimní číslo se odehrává na hradě. Ben a Mína společně 
s ostatními benjamínky pomáhají princi najít princeznu, pro 
kterou má vánoční dárek. Ocitnete se tak na hradním nádvoří, 
na cvičišti, kde se cvičí vojáci k obraně hradu, v hradní kuchyni 
a v jídelním sále (tam to bude jistě báječně vánočně vonět), 
v trůnním sále, hradním divadle a nakonec v té nejvyšší hradní 
věži. V každé rubrice je někde schovaná princezna, trénujte oči 
a pokuste se ji najít. Pokud by se vám to nedařilo, nezoufejte, 
v metodice spolehlivě najdete princeznin úkryt.

Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a nehodí 
se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračujte, jak jste 
zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete s dětmi využít 
k hraní, tvoření i experimentování. 

Úvod

«Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás i na Facebooku – kanál/stránku BEN JÁ 
MÍNA: http://bit.ly/BenJaMina_facebook.
Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
http://bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.

mailto:julie.dominika.zemanova@skaut.cz
https://docs.google.com/forms/d/1c333r0mvFeOD49ovop9-NvWokId4plvmend-lacGOKU
https://docs.google.com/forms/d/1c333r0mvFeOD49ovop9-NvWokId4plvmend-lacGOKU
http://benjamina.skaut.cz
http://skaut.cz/metodikabenjamina
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky
http://www.junshop.cz
https://www.facebook.com/benjamina.casopis
https://www.youtube.com/watch?v=4x926d5Jq1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4x926d5Jq1M&feature=youtu.be


1. Kde je princezna

poznámky

Příběh
Princ přichází na hrad mezi děti, které si tam rozverně hrají. 
Shání se po princezně, která se schovala a pro kterou má dárek. 
Ptá se dětí, zda nevědí, kde princezna je. Děti se nadšeně hlásí, 
že tam i tam. Sice ji hned nevidí, ale ochotně se nabízejí princi, 
že mu ji pomohou najít. 

Příběh si společně převyprávějte. Povídat si můžete o pomoci 
druhým, o přípravě na Vánoce, o dárcích, o oblíbených pohád-
kách, ve kterých vystupují princové a princezny. 
Kde se asi princezna schovává? 
A co pro ni má princ za dárek? 
Kdo kolem Vánoc i adventu potřebuje pomoci? 
Budou děti dávat někomu dárky? 
A přejí si samy nějaké? 
Dívají se o Vánocích na pohádky? 
A na které nejraději? 
Čtou si o Vánocích nějaké knihy? Jaké? 
Znají nějaké knihy přímo o vánočních svátcích?

Jak princezna vypadá?
Druhá strana se věnuje popisování toho, co vidíme. 
Jak princezna vypadá?
Jaké má vlasy a jaké oči? 
Je z obrázku poznat, jak je oblečená? 
Dá se o ní říct na základě obrázku ještě něco? 
Nechte děti, ať vám vyprávějí, co vidí. 

Do spodní části stránky si s dětmi nalepte fotografii či nakres-
lete obrázek někoho blízkého či milého a společně popište 
i toho. Popis můžete rozvést o to, jaký ten člověk je. 
Proč ho mají děti rády? 
A uvidí se s ním třeba o Vánocích?

Aktivity:
• převyprávění příběhu
• povídání s dětmi
• popis princezny
• kreslení či lepení fotky a její popisování

Propojení s Pracovními listy:
8. Správné oblékání
13. Kolik je mi let
15. Pohádkové postavy
18. Komu mohu pomoci
25. Muž a žena
26. Spolupráce
30. Společné rysy

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

ky, 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 pra-
covní 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, rozvoj poznání, představi-
vosti a fantazie, spolupráce ve skupině, vztah k druhým lidem



2. Se zvířaty na královském nádvoří
Hra „Já myslivec v zeleným...“
Na královském nádvoří se toho hodně odehrává i v zimě. Mys-
livec hraje s dětmi hru Já myslivec v zeleným... Hra se hraje tak, 
že jeden je myslivec a říká: „Já myslivec v zeleným, co já dneska 
ulovím? Ulovím třeba žabku!“ 

A v tu chvíli se všichni přemění na žabky a skáčou jako ony 
a myslivec se snaží ostatní chytat. Když někoho chytí, hra se 
opakuje. Zvířata je možné měnit a podle nich měnit i pohyb. 

Pamlsek pro ptáky
Na nádvoří roste i krásná borovice. Několik šišek na ní by potře-
bovalo obtáhnout, šišky na zemi spočítat a některé dokreslit. 
Můžete se dětí ptát, jaké další stromy znají, zda vědí, jaký je 
rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy, zda se nějak liší 
v období zimy. 

Společně si také můžete vyrobit pamlsek pro ptáky, kteří tu 
na zimu zůstávají (a povídat si o tom, že jsou i takoví, kteří 
odlétají na zimu a proč, kdy se vrací atp.). Ten se vyrobí tak, 
že si vezmete např. právě borovicovou šišku, na ni uvážete 
provázek a necháte si dost dlouhý konec na uvázání na strom. 
Pomocí lžičky na ni dáte neškvařené sádlo a obalíte ji ve směsi 
semínek, ořechů a obilí (postačí ale i jen např. slunečnicová 
semínka, která jsou dobře dostupná). Pak už společně navěsíte 
na strom a můžete sledovat, zda na šišku budou ptáci opravdu 
létat. Po společném díle nezapomeňte na hygienu (umytí ru-
kou). Můžete se dětí zeptat, v jakých jiných situacích je vhodné 
si ruce umývat. 

Zvířata na nádvoří
Můžete si pojmenovat zvířata, která na dvoustránce vidíte. Kte-
rá to jsou? Bažant, sova, slepice, králíci, prase, holubi, netopýr. 
Která z nich jsou noční zvířata? Jde o sovu a netopýra. Můžete 
si s dětmi povídat o tom, jak se liší život zvířat ve dne a v noci, 
pokud je to téma zaujme.

Krmíme zvířata
Poslední úkol rubriky je, co by zvířata neměla jíst. Pojmenujte 
si nejdřív potraviny, které vidíte na obrázku. Jde o: zrní, 
hmyz, ananas, hranolky, sýr, seno. Jíst by neměla hranolky, sýr 
a ananas. Povídejte si, co by zvířata ještě dál neměla jíst a co 

naopak které zvíře jí. Navázat můžete i tím, jaké potraviny jsou 
pro člověka dobré a jaké ne. 

A nezapomeňte hledat v rubrice princeznu. Kdeže se ukrývá? 
Přece je to ten druhý myslivec s dlouhými blonďatými vlasy 
vykukujícími zpod zelené myslivecké čepice. 

Aktivity:
• hra Já myslivec v zeleným...
• obtahování šišek, jejich počítání a dokreslování
• výroba pamlsku pro ptáky
• noční zvířata
• co zvířata nemají jíst

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
15. Pohádkové postavy
18. Komu mohu pomoci
20. Rozdělím se s tebou
25. Muž a žena
26. Spolupráce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
35. Na tom našem dvoře
37. Roční období

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

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

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

schopnost zaujetí perspektivy 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 pra-
covní 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: 
hrubá a jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvoj poznání, 
spolupráce ve skupině, vztah k přírodě

poznámky



3. Obrana hradu
Každý hrad potřeboval mít dokonalou obranu proti nepřáte-
lům. I náš hrad má své vojáky, kteří ho v případě potřeby budou 
bránit. Ale aby se jim to podařilo, musí pilně cvičit mnoho 
technik obrany.

Společně s dětmi najděte na obrázku všechny vyobrazené 
možnosti obrany hradu. Povídejte si s dětmi, zda jsou i jiné 
způsoby, jak zabezpečit hrad, např. vodní příkop. Můžete se 
zeptat, jak dnes zabezpečíme své domovy proti nechtěným 
návštěvníkům.

Taky se dětí můžete zeptat, zda už někdy střílely z luku nebo 
kuše. Případně si to můžete společně vyzkoušet.
Na našem hradě se do nácviku střelby z kuše zapojila i prin-
cezna, která na sebe oblékla rytířskou zbroj, jen vlasy se jí pod 
přilbu nevešly, najdete ji?

Najděte rytíře s nejdelším mečem
Na obrázku jsou rytíři, kteří brousí meče a cvičí boj zblízka. 
Najděte mezi nimi toho, co má nejdelší meč (muž brousící 
meč). Můžete zkusit najít i toho s nejkratším mečem (člen ben-
jamínkovské skupiny, který se zapojil do výcviku).

Obtáhněte dráhy šípů
Pro obranu hradu jsou důležití i lučištníci a střelci z kuše. Vez-
měte si pastelku a obtáhněte trasy, kterými letěly šípy.

Obtáhněte a vybarvěte kameny
Pro použití katapultu je potřeba dostatečné množství kamenů, 
obtáhněte a vybarvěte kameny na hromadě.

Vyrobte si vlastní katapult
Dle návodu si vyrobte vlastní katapult, kterým můžete dobývat 
hrad z vystřihovánky nebo jakýkoliv jiný, který si postavíte.
Pomůcky: 8 rovných dřívek od nanuku (můžou být i dřevěné 
špachtle do krku – dají se koupit ve výtvarných potřebách), 
temperové barvy, kelímek na vodu, štětec, paletka, 4 obyčejné 
gumičky, víčko od pet lahve, tavná pistole (lze nahradit sekun-
dovým lepidlem, tady taky pozor, není vhodné pro dětskou 
manipulaci, lepidlo lze zakoupit v papírnictví či hobby marke-
tech a není to velká investice), větší korálky. 

Návod:
Pomocí temperových barev pomalujte dřívka od nanuků, každé 
dřívko může mít jinou barvu.

Na konec jednoho dřívka nalepte pomocí tavné pistole víčko, 
ale pozor, tavná pistole je horká, takže je potřeba asistence 
dospělého.

Abyste spojili šest dřívek k sobě pomocí gumiček, obmotejte je 
po stranách dřívek.

Doprostřed šesti spojených dřívek přiložte kolmo jedno dřívko 
dolů a druhé nahoru. To nahoře musí mít na sobě přilepené 
víčko.

Kolmo přiložená dřívka připevněte ve středu gumičkou k šesti 
dřívkům. Tohle může být motoricky náročnější pro menší děti, 
mohou potřebovat pomoc.

Horní dřívko s víčkem na druhém konci spojte opět gumičkou 
se spodním dřívkem. Pozor, při spojování to bude pružit, takže 
spojujte opatrně.

Do hotového katapultu dáme kuličku, prstem zatlačte na horní 
dřívko s víčkem směrem dolů a pusťte.

Gumiček si pro jistotu nachystejte více, kdyby se vám některá 
při výrobě ztratila nebo kdybyste potřebovali pevnější spoje.

Aktivity:
• hledání způsobů obrany hradu
• povídání o zabezpečení hradů a dnešních obydlí
• hledání nejdelšího meče
• obtahování dráhy šípů
• hledání princezny
• obtahování a vybarvování kamenů
• výroba katapultu  

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné

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

ky, 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 pra-
covní 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,  
prostorová představivost

Zdroje:
http://bit.ly/tiskatka
 poznámky

http://bit.ly/tiskatka


4. Hradní poklad
Princ se s dětmi dostal až do trůnního sálu. Ale kromě princez-
ny se zde ukrývá i truhla s pokladem.

Kolik korun je na obrázku 
Děti hledají všechny koruny, které jsou nakreslené. Využito je 
homonyma slov – koruna jako platidlo, koruna jako královský 
šperk, koruna stromu. Zkuste najít další homonyma – např. 
klika, výr, list.

Kam zmizela královna a princezna
Hledání určitého předmětu na obrázku. Slovo královna lze vyu-
žít také jako homonymum – královna na obraze, včelí královna 
(úl visí na stromě), královna jako šachová figurka. Princezna je 
v okně.

Obkreslování mincí.
Nashromážděte co nejvíce druhů mincí. Jednotlivě je vkládejte 
pod běžný papír a přejíždějte plochou stranou ořezané tužky. 
Reliéf se začne objevovat na papíře. Hotové mince vystřihněte 
a můžete je využít třeba při hře. Znají děti naše mince? Zkuste 
poslepu roztřídit koruny a dvacetikoruny.

Výroba papírové koruny
Na čtvrtku velikosti A4 si nakreslete libovolnou korunu. Tu 
vymalujte a vystřihněte. Dokreslit můžete i drahokamy. Pokud 
budete pracovat s dětmi jednotlivě, lze využít i starých PET 
lahví, ze kterých vystřihnete kolečka, která tavicí pistolí při-
pevníte ke koruně. Plast je lehký a nabízí spoustu barevných 
variant.

Truhla na poklady
Vezměte starou krabici, například od bot a polepte ji barevný-
mi papíry. Pokud si předem připravíte šablonu, využít můžete 
i motivu starého kování. A truhlice na poklady je hotová. 

Keramické korále
Na výrobu keramických korálí budete potřebovat keramickou 
hlínu nebo hlínu samotvrdnoucí. Keramickou hlínu bude 
potřeba po vyrobení korálů vypálit v keramické peci. Zkuste 
s dětmi zajít do nějaké keramické dílny nebo ZUŠ, kterou máte 
poblíž. Korálky budou malé a do každé pece se vejdou. Keramic-
kou hlínu seženete na například na http://bit.ly/keramicka_hlina 

nebo http://bit.ly/vytvarne_potreby. I v případě samotvrdnoucí 
hlíny můžete využít http://bit.ly/vytvarne_potreby. Korálky libovol-
ných tvarů vyválejte v ruce a poté vyválejte v různých semín-
kách. Ideální je mák, kroupy, krupice atp. Ze samotvrdnoucí 
hlíny budete muset po zatvrdnutí semínka vyloupat, v případě 
keramické hlíny semínka v peci shoří. Nezapomeňte udělat 
dírky na navlékání.

Šachové figurky
Pro názornost této aktivity můžete přinést skutečné šachové 
figurky. Každá smí táhnout jiným směrem. Postavte vždy da-
nou figurku na křížek a zkoušejte, která figurka se dostane až 
na trůn. Zkuste si vyrobit velkou šachovnici a stát se figurkami.

Aktivity:
• Kolik korun je na obrázku?
• Kam zmizela princezna a královna?
• obkreslování mincí
• výroba papírové koruny
• truhla na poklady
• keramické korále
• šachové figurky

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost
38. Třídění odpadu

Cíle časopisu:
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností  

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

ky, 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.
2.2.1. 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:
hrubá motorika – pohyb po šachovnici,  jemná motorika – vyrábění,  
jazyk a řeč – rozvíjení slovní zásoby

poznámky

http://bit.ly/keramicka_hlina
http://bit.ly/vytvarne_potreby
http://bit.ly/vytvarne_potreby


5. V hradní kuchyni a jídelním sále
Princ se s benjamínky dostal až do hradní kuchyně a jídelního 
sálu. Báječně to tam voní, hlavně vánočními dobrůtkami. Kde 
je ale princezna?

Co to v kuchyni voní?
Zahrajte si Kimovu hru. Nejprve dejte dětem přivonět ke koření 
a zeptejte se jich, jestli koření poznají. Pokud ne, název jim 
prozraďte. Poté dětem zavažte oči šátkem. Každému nechte 
přivonět jednu stejnou misku s kořením. Děti jsou po celou 
dobu potichu a říkají své tipy až na konci. Pokud by to bylo pro 
děti příliš náročné, jsou děti za dveřmi a chodí si přivonět po 
jednom.

Můžete vyzkoušet i poznávání koření podle chuti.

Vánoční puding
Doplňování písmen do receptu: KAKI, KOKOS, VODA,VANILKO-
VÝ LUSK, AGÁVOVÝ SIRUP, SMĚS KOŘENÍ.

Ovoce kaki může být těžko sehnatelné. Můžete nahradit dýní 
hokaido (bez slupky) nebo meruňkami, broskvemi (v tomto 
období kompotovanými). Pokud vám vanilkový lusk přijde moc 
drahý, lze nahradit vanilkovým cukrem.

Celý recept najdete zde: http://bit.ly/vanocni_kaki_puding

Schovaná princezna
V kuchyni najdete odraz princeznina obličeje v zavěšené pánvi. 
V jídelně za rytířským brněním.

Aktivity:
• Kimova hra Poznej vánoční koření
• příprava vánočního pudingu
• hledání princezny
• hledání zadaných předmětů v bludišti
• bludiště

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
22. Domácí práce
26. Spolupráce
36. Neztratím se

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 skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. 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 pra-
covní 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:
biologická, jemná motorika a grafomotorika, interpersonální, spolu-
práce ve skupině a se skupinou

poznámky

http://bit.ly/vanocni_kaki_puding


6. Vánoční příběh 
Na hrad dorazili kejklíři a baví dvůr svými dovednostmi. Princ 
pátrá v publiku, kde sedí princezna... Ta se ovšem rozhodla 
vyzkoušet žonglování a stojí na pódiu!

Vánoční příběh
Nechte děti najít všechny nesmysly v rozkresleném příběhu 
Ježíšova narození a povídejte si o tom, jaké to tenkrát bylo. 
Hledejte analogie k současnému životu dětí – mají ve svém 
okolí někoho těhotného? Jak by se dané osobě cestovalo někam 
daleko? Josef musel s rodinou cestovat do místa Ježíšova 
narození. Odkud pochází rodiče dětí, kam by museli cestovat? 
V čem by to dnes Josef měl jednodušší? apod. Tradiční verzi 
příběhu můžete dětem přečíst z dětské Bible nebo inspirativ-
ních knih – např. Vánoční knížce od Terezy Říčanové, Kouzelném 
kalendáři od Josteina Gaardera či ve Vánocích od Josefa Krčka 
a ilustrátorky Renáty Fučíkové.

Žongléři
Žonglování s šátky je snadný a efektivní způsob, jak děti vést 
k žonglovací průpravě. Šátky se dají buď koupit ve specializova-
ných prodejnách a e-shopech, většinou v sadě po třech,  nebo 
se dají použít jakékoliv šátky z lehké látky nebo třeba z jemné 
záclonoviny. Čím lehčí, tím lepší. Děti mohou šátky jakkoli vy-
hazovat, přehazovat si je, točit s nimi. Tím, že je šátek lehký, po 
výhozu se snáší k zemi pomalu a dává tak dítěti šanci jej chytit 
a znovu vyhodit. 

Koledy
Každá hudebnice hraje jinou koledu. Podle obrázků můžete 
nechat děti jmenovat všechny koledy, které je k danému sym-
bolu napadnou. Zde je několik tipů:
hvězda/noc: Tichá noc; Štědrej večer nastal; Chtíc aby spal
jesličky/dítě: Jak jsi krásné neviňátko; Štěstí zdraví, pokoj svatý; 
Půjdem spolu do Betléma
ovce: Pásli ovce valaši; Při vánoci; Ovce, moje ovce

Divadelní šatna
K herectví patří neustálé převlékání. Tato u malých dětí větši-
nou nepopulární činnost se může hrou zpříjemnit. Pokud se 
chystáte zahrát si Vánoční příběh jako divadlo, sežeňte si převle-
ky a nechte děti oblékat se samy nebo se vzájemnou dopomocí. 
Zapnout si kožich na knoflíky, zavázat si šátek na hlavě, navléci 

si beranici. Můžete dětem dát za úkol, aby společnými silami 
jednoho ze skupinky kompletně převlékly za nějakou postavu.

Pro trénink samostatnosti třeba doma s klasickým oblečením 
to můžete také pojmout jako hru – vyskládat dětem různé 
druhy oblečení a hrát si s nimi na obchod – mohou si vybírat, 
co by si koupily, v improvizované zkušební kabince se oblékat 
a nechat si od „prodavačky“ maminky nabízet různé další 
kousky. 

Společně potom můžete do časopisu zakreslit smajlíky podle 
toho, jak (ne)snadno se který druh dítěti obléká. Ke smajlíkům 
se můžete za čas vrátit a vyzkoušet, jak dítě pokročilo – třeba 
se vedle zamračeného smajlíka objeví brzy usměvavý!

poznámky

Aktivity:
• hledání nesmyslů ve vánočním příběhu
• dramatizace správné verze vánočního příběhu
• hledání princezny na dvoustraně
• žonglování s šátky
• zpívání koled podle obrázků
• hra na oblékání různých typů oblečení,  

zakreslování smajlíků

Propojení s pracovními listy:
8. Správné oblékání
9. Tkanička Anička
15. Pohádkové postavy (Rozumím pohádkám a principu boje dobra 
a zla, dovedu odhalit statečnost.)

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
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: 
hrubá motorika – velké pohyby, pohyb celého těla, propojování he-
misfér; jazyk a řeč – vyprávění, popis obrázků; rozvíjení představivosti; 
posilování vůle



poznámky

7. Bylo nebylo, stál jeden hrad a jeden dům…
Je dopoledne a na hradě i v domě na obrázku se chystá oběd. 
Podívejte se společně s dětmi, jak se žije na hradě naší prin-
cezny a jak Míně s její rodinou v domě. Tentokrát pro nás vý-
tvarnice Bětka nakreslila detailní obrázky, na kterých můžeme 
prozkoumávat oba obrázky, hledat detaily a všímat si, čím se 
lišil život na hradě s tím, jak jej známe v současnosti. 
K povídání vám pomůžou otázky a úkoly, které jsme pro vás 
připravili. Stejně tak můžete vymýšlet další a hrát si tak s dětmi 
přímo nad obrázkem. 

Hledání detailů
Zábavné je vymýšlení úkolů navzájem, např. “Kde jsou lyže?” 
“Kolik je na obrázku koní?” “Kde je kniha o slunci?” a podobné 
úkoly. Pokud by vás hra s detaily bavila, doporučujeme řadu 
zajímavých knížek, kde si autoři s detaily vyhráli. Například 
knížka Podzim od Rotraut Susanne Bernerové a další díly: Jaro, 
Léto a Zima, http://bit.ly/JaroLetoPodzimZima
nebo Rok ve školce.

Otázky a úkoly
Kdybyste tápali při luštění jednotlivých úkolů, uvádíme zde 
informace k odpovědím. Na hradě žijí tato zvířata: kočky, husy, 
slepice, psi, koně, prasata, krysy a ve vodním příkopu plují ryby. 
Kuchařova lžíce spadla pod stůl. Král, jako nejvzácnější osoba 
u stolu, bude sedět v čele stolu. Stejná vánoční ozdoba, kterou 
najdete na hradě i v domě, je červená vánoční hvězda. Největší 
lahvička v laboratoři na hradě je ta s modrým obsahem. Mína 
a její rodina v zimě zkouší různé sporty, například: jezdí na 
saních, na lyžích (sjezdových i běžeckých), na bruslích i chůzi na 
sněžnicích. Mínina kočka odpočívá na posteli v ložnici rodičů. 
Otázky o uskladnění potravin a počtu místností mohou být 
podnětem k povídání o tom, jak na hradě a v domě lidé žijí. 

Na hradě
Nad jednotlivými místnostmi hradu a domu si můžeme vy-
právět, co kdo na obrázku dělá, kde se skladují potraviny, jak se 
vaří, kde lidé spí, kam chodí na záchod, kde se myjí a jak tráví 
sobotní dopoledne. Jako v předchozích rubrikách, i na tomto 
hradě je ukrytá princezna. Tentokrát sedí v křesle v pracovně 
a čte si.
K tématu život na hradě doporučujeme knihu Kdopak bydlí 
na hradě nakladatelství Svojtka, http://bit.ly/kdopakbydlinahrade 

a také Středověký hrad, kterou vydalo nakladatelství Jota, 
http://bit.ly/stredovekyhrad.
Pro putování po hradech a zámcích pak určitě nepřehlédněte 
knihu Moje Hrady a Zámky, od Evy Chupíkové, 
http://bit.ly/mojehradyazamky.

V domě
U rodinného domu se můžeme bavit o tom, jak kdo bydlíme, 
kde je náš domov a jak se v něm cítíme. Je nám v něm příjem-
ně nebo je něco, co bychom rádi změnili?

A v jakých domech bydlí ostatní lidé kolem nás i dál ve světě? 
Jaké jsou v domech rozdíly, výhody a nevýhody?  K takovému 
povídání doporučujeme knížku: D.O.M.E.K.,ve kterém jsou před-
staveny různé domy, které ve světě najdeme. Tuto zajímavou 
knihu vytvořili Aleksandra a Daniel Mizieliński, u nás ji vydalo 
nakladatelství Jakost (Jana Kostelecká) – http://bit.ly/KnihaDomek. 

A také knihu Domov, od Carson Ellisové, kterou vydalo naklada-
telství 65. pole, http://bit.ly/knihaDomov.

Můj vysněný dům
Na společné povídání můžete navázat aktivitou, při které si 
nakreslíte dům, ve kterém byste chtěli bydlet. Dům můžete 
kreslit každý sám nebo u skupinky, která se už více zná, můžete 
kreslit společný dům na velký papír. Je jen dobré dopředu 
rozhodnout, jestli děti zvládnou kreslit společně a bude to pro 
ně příjemné. 

Dům můžete také vyrábět z různých materiálů. Venku ze dřeva 
a dalších přírodnin, uvnitř z modelíny, krabic, ...

Aktivity:
• hledání detailů na obrázku
• pojmenování zvířat
• sezení u stolu podle etikety
• největší a nejmenší
• zimní sporty
• dokreslování vzoru peřiny

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost
12. Každý má rád něco jiného
15. Pohádkové postavy
23. Dům
24. Kam patřím
37. Roční období

Cíle časopisu: 
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám 

s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
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 pra-
covní 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:
jazyk a řeč – vyprávění, popis obrázků; rozvíjení poznání, představivosti 
a fantazie; vztah k prostředí, ve kterém žiji

http://bit.ly/JaroLetoPodzimZima
http://bit.ly/kdopakbydlinahrade
http://bit.ly/stredovekyhrad
http://bit.ly/mojehradyazamky
http://bit.ly/KnihaDomek
http://bit.ly/knihaDomov


poznámky

8. Žížaly z Teplic
Možná se v zimě chystáte na návštěvu nějaké zříceniny hradu 
anebo na jaře na jeho prohlídku. Ať už se chystáte kdykoliv 
nebo jste již na hradě byli, podívejte se spolu s námi, co při 
jedné návštěvě hradu zažily Žížaly z Teplic!

Vybarvení hradu
Přes celou dvojstránku se rozprostírá středověký hrad. Vyma-
lujte si ho dle své fantazie. Z jakého je materiálu? Můžete mu 
i vymyslet jméno a kdo v něm asi bydlí. Zkuste se zeptat dětí, 
proč se hrady stavěly na kopcích.

Jaké pokrývky hlav mají žížalky na hradě?
Z hradních oken kouká několik žížalek s různými pokrývkami 
hlavy (přilba, kašparská čepice, korunka, kuchařská čepice, 
čepeček pro děvečku), nechte děti hádat, jaké mají pokrývky 
hlav. Kdo tyto pokrývky hlav nosil? 

Stavba hradu z různého materiálu
Koukněte na dvojstránku, najdete na ní hrady z různého mate-
riálu. Zkuste také vytvořit svůj hrad z netradičního materiálu. 
Fotku pošlete Žížalám, budou mít určitě radost!

Dobývání hradu
Po zodpovězení otázky, proč se hrady stavěly na kopcích (aby je 
nepřátelé snadno nedobyli), si s dětmi můžete na takové dobý-
vání zahrát. Většina hradů (ne-li všechny), měla kromě hradby 
i věže, ve kterých hlídkovali muži, zda se neblíží nepřátelé.

K této hře budete potřebovat jenom několik tenisáků a mate-
riál, ze kterého věže postavíte (velké kostky, několik plastových 
hrnečků nebo kelímků na sobě, apod.). Jednu skupinku dětí 
necháme věže postavit a druhá se bude snažit věže pomocí 
tenisáků dobýt (shodit). Následně se vymění. Určete si přimě-
řenou vzdálenost od věží, ze které se budou děti snažit věže 
strefit. 

Aktivity:
• vybarvení hradu
• stavba hradu z různého materiálu
• Jaké pokrývky hlavy mají žížalky?
• dobývání hradu

Propojení s Pracovními listy:
6.  Prostorová představivost
8.  Správné oblékání
15. Pohádkové postavy
23. Hrad
26. Spolupráce

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

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní 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 Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

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



poznámky

Knihy pro děti
Ani prosincové číslo nemine soutěž o knihu. Tentokrát o knihu 
docela netradiční, krásnou a zajímavou. Jedná se o knihu 
Z.A.H.R.A.D.A. z nakladatelství Jakost (Jana Kostelecká). Texty 
napsala Ewa Kolaczyńska, ilustroval ji Adam Wójcicki. Kniha 
původně vyšla v polském nakladatelství Dwie Siostry, jejichž 
knihy byste si rozhodně neměli nechat ujít. Díky knize se podí-
váte na 42 míst po celém světě. Většinou se jedná o zahradní 
umělecké projekty. Budete jistě překvapeni, o jak různorodá 
místa se může jednat. 

Soutěžní zadání je: vyrobte si pomocí návodu (v rubrice 
Knihy i přímo v knize, kterou můžete půjčit např. v knihovně) 
zahradu v lahvi. Pro tři z vás, kteří fotografie zahrady pošlou do 
konce ledna 2019 k nám do redakce, máme knihu jako výhru. 

Můžete s dětmi navázat povídáním o tom, zda mají zahradu 
nebo mají možnost někam na zahradu jezdit. Jak ta zahrada 
vypadá? Co na ní roste? Kdo se o ní stará? Jsou nějaké činnosti, 
které děti baví na zahradě dělat?

Nakladatelství Jakost (Jana Kostelecká) vydalo i několik dalších 
úžasných knih – knihu o designu: D.E.S.I.G.N. či o zajímavých 
architektonických stavbách: D.O.M.E.K. Právě tu o stavbách 
napsali a ilustrovali Aleksandra a Daniel Mizieliński. O jinou 
jejich knihu s názvem Pod vodou, pod zemí jsme soutěžili 
v červnovém čísle minulého ročníku a několikrát doporučovali 
knihu Mapy. Obě se vyplatí dětem představit, bavit bude i do-
spělé. Úplnou novinkou nakladatelství Jakost (Jana Kostelecká) 
je kniha H.U.D.B.A., ke které najdete na webu i poslechovník, 
který doprovází celou knížku. 

Z nakladatelství Dwie Siostry se u nás dá sehnat např. kniha 
Matemoto o strojích a počítání, kniha Robinson Crusoe (velmi 
krásné obrazové vydání knihy klasika Daniela Defoe) či u nás 
vydaná kniha Mamoko.

Tipy na zimní a vánoční knihy najdete na blozích Princ a večer-
nice, iKarkulka či pesleří...

Aktivity:
• návštěva knihovny, prohlížení knih
• zapojení do soutěže výrobou zahrady v lahvi

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
23. Dům
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
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 schůz-

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

schopnost zaujetí perspektivy 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 pra-
covní 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, rozvoj poznání,  
vztah k přírodě, spolupráce ve skupině

Zdroje: 
Nakladatelství Jakost (Jana Kostelecká) – www.jakost.net
Nakladatelství Dwie Siostry – www.wydawnictwodwiesiostry.pl
Kniha Matemoto, Mamoko i Robinson Crusoe – www.dlouhapuncocha.cz
Tipy na vánoční a zimní čtení na blogu pesleri...  
– http://bit.ly/zimnicteni1
Tipy na vánoční a zimní čtení na blogu Princ a večernice 
– http://bit.ly/zimnicteni2
Tipy na vánoční a zimní čtení na blogu iKarkulky 
– http://bit.ly/zimnicteni3

http://www.jakost.net
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl
http://www.dlouhapuncocha.cz
http://bit.ly/zimnicteni1
http://bit.ly/zimnicteni2
http://bit.ly/zimnicteni3


10. Princezno, tak kde jsi?
Princ s Benem, Mínou a ostatními benjamínky došli až k věži, 
kde princeznu stráží hrozivý drak.

Karta č. 1
Pokud dětem jazykolam půjde, nechte je ho říct tolikrát, kolik 
jim je let. Předškolní děti ještě nemusí umět říct celou větu 
správně, berte tento úkol především jako velkou legraci.

Karta č. 2
Hra na draky, princezny a čarodějnice. Jedná se o hru kámen, 
nůžky, papír v pohybu. Děti stojí ve dvou řadách naproti sobě. 
Na počítání 1, 2, 3 vběhnou vždy dvě děti naproti sobě a udělají 
jednu z postav.

Drak: co nejvíce se vytáhnout nahoru (mohou i zařvat).
Princezna: stát s připaženýma rukama (popř. udělat pukrle)
Čarodějnice: zeširoka se rozkročit a rukama naznačit čarování
Drak sežere princeznu, princezna přechytračí čarodějnici 
a čarodějnice začaruje draka. Kdo prohraje, zařadí se na konec 
opačné řady (tj. spolu s tím, co vyhrál).

Karta č. 4
D 
1. Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, 
   A   D 
   vroubená je stromama (stromama) 
   D 
   když jdu po ní v létě, samoten na světě, 
   A   D   
   sotva pletu nohama (nohama) 
   G                  D      E                 A 
   na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad (jako hrad) 
   D 
   tam zapadli trampi, hladoví a sešlí, 
   A           D 
   začli sobě notovat. 
 
   D                    A 
R: Na hradě Okoři světla už nehoří, 
   D                A                       D 
   bílá paní šla už dávno spát, 
                      A 
   ta měla ve zvyku podle svého budíku 
   D          A    D    
   o půlnoci chodit strašívat, 
   G                                  D 
   od těch dob, co jsou tam trampové, 

   E                    A 
   nesmí z hradu pryč, 
   D                       A 
   a tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 
   D                   A           D   
   on jí sebral od komnaty klíč. 
    
2. Jednoho dne zrána roznesla se zpráva, 
   že byl Okoř vykraden 
   nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes’, 
   nikdo nebyl dopaden 
   šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici 
   místo aby hlídal, zuřivě jí líbal, 
   dostal z toho zimnici. 
R:

Karta č. 5
Děti sedí v kruhu. První dítě řekne slovo, které má spojené 
s Vánocemi. Další dítě reaguje na slovo prvního dítěte, např. 1. 
cukroví, 2. rohlíčky, 3. mandle atp. Můžete nechat dojet jedno 
kolo a vzpomínat zpětně, kdo co řekl.

Karta č. 6
Text písně Mám já (název dárku, např. bagr) mám. Komu já ho 
dám? Žádné(mu) jiné(mu), než (jméno obdarovaného, např. 
Tomovi) rozmilé(mu), tomu (té) já (název dárku) dám, toho (tu) 
já ráda mám.

Melodie Spi, dětátko, spi. Děti se střídají a vymýšlejí koho a čím 
obdarují.

Karta č. 7
Jedno z dětí je král a je na svém trůnu = židli a je doma. Ostatní 
děti se chovají jako obyvatelé hradu. Je na každém, jakou roli 
si vybere. Pokud má někdo s výběrem role problém, přidělí mu 
ji vedoucí. Jakmile není doma, tzn. že opustí židli, všichni řádí. 
Když je opět král doma, všichni se uklidní a chovají se podle své 
role. Děti se mohou v roli krále střídat. 

Aktivity:
• jazykolam
• hra Kámen, nůžky, papír teď v pohybu  

(Draci, princezny a čarodějnice)
• pantomima
• píseň Okoř
• vánoční asociace
• Dárečková písnička
• hra Král je doma
• najdi zvířata v časopise

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
13. Kolik mi je let
15. Pohádkové postavy
17. Kamarádi
20. Rozdělím se s tebou
33. Kde žijí zvířata

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

ky, 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 pra-
covní 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:
hrubá motorika, jazyk a řeč, myšlení a představivost, interpersonální, 
společenská, environmentální

Zdroje:
http://bit.ly/na_hrade_okori

http://bit.ly/na_hrade_okori


... „Princezna Klára na klavír hrála“ 
 co nejvícekrát za sebou.

 ... draky, princezny a čarodejnice. 
Pravidla najdete v metodice. 

Předvádějte, jaké dárky byste 
někomu určitému darovali. 

Ostatní hádají, co předvádíte 
a pro koho dárek je.

Co vás napadne, 
když se řeknou Vánoce?

... dárečkovou písničku „Mám já 
dárek mám, komu já ho dám“.

... zvířata, kterých jste si 
všimli v časopise.



Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření
Kde je princezna Popis princezny Lepení fotky či kreslení ně-

koho blízkého a jeho popis Převyprávění příběhu

Lepení fotky či kreslení někoho blízkého a jeho popis Popis princezny
O Vánocích a adventní 
době

Se zvířaty na královském nádvoří Obtahování šišek Já myslivec v zeleným Dokreslování šišek Já myslivec v zeleným Noční zvířata

Počítání šišek Výroba pamlsku pro ptáky Co zvířata nemají jíst

Dokreslování šišek Listnaté a jehličnaté 
stromy

Noční zvířata

Najdi princeznu

Co zvířata nemají jíst

Obrana hradu Obtáhni dráhu šípů Výroba katapultu Střelba z luku či kuše Obrana hradu

Najdi rytíře s nejdelším mečem

Najdi princeznu

Obtáhni a vybarvi kameny

V hradní kuchyni a jídelním sále Najdi princeznu Lepení koření Poznávání koření podle vůně a chuti Poznávání koření Co to voní? Vánoční 
kaki puding

Lepení koření

Doplňování prvního písmena

Cesta ze sálu – bludiště

Hledání věcí na obrázku

Vánoční příběh Hledání nesmyslů v příběhu Divadlo Vánoční příběh Poznávání koled

Hledej princeznu Žonglování s šátky Oblékání

Věci k oblékání Obchod s oblečením

Hradní poklad Hledání korun Papírové mince Šachy

Která figurka dojde k trůnu Truhla na poklady Koruna x koruna – 
homonyma

Hledej princeznu Královská koruna

Najděte královnu Keramické korále

Bylo nebylo, stál jeden hrad a jeden dům,... Kde je víc místností? Život na hradě

Stejná vánoční ozdoba Život v domě

Zvířata na hradě Zimní sporty

Kuchařova lžíce Náš domov

Kde bude sedět král?

Kde je kniha o slunci

Vybarvení povlečení

Zdobení stromku

Zimní sporty

Kde je kočka?

Fotopředstavovačka Vybarvení hradu Dobývání hradu Dobývání hradu Život na hradě

Pokrývky na hlavách

Karty – Princezno, tak kde jsi? Postupová hra Draci, princezny, čaro-
dějnice Draci, princezny, čarodějnice Princezna Klára, ... Písničky o hra-

dech
Pantomima s dárky Pantomima s dárky O Vánocích Dárečková píseň

Král je doma, není doma Král je doma, není doma Vyjmenujte zvířata Na hradě Okoři

Knihy pro děti Soutěž Výroba zahrady v lahvi O Zahradách

přehled aktivit



Sekce Název Pracovního listu Kde je 
princezna?

Se zvířaty na 
královském 
nádvoří

Obrana hradu V hradní kuchyni a jídel-
ním sále

Vánoční příběh Hradní poklad Bylo nebylo, stál jeden hrad 
a jeden dům...

Žížaly 
z Teplic

Knihy 
pro 
děti

Princezno, tak 
kde jsi?

Co umím 
a znám

1 Hygiena (Vím, kdy si čistíme zuby, kdy si 
myjeme ruce.)

Výroba pamlsku 
pro ptáky

5 Nebezpečné (Dokážu rozlišit bezpečné 
a nebezpečné, nebezpečnému se vyhýbám.)

Obrana hradu, zabezpečení 
dnešních domovů, ostré meče, 
špičaté šípy

6 Prostorová představivost (Řeším jednoduché 
úkoly vyžadujícící prostorovou představi-
vost.)

Bludiště, hledání prin-
cezny

Šachové figurky Místnosti na hradě a v domě. Kam 
se ztratila lžíce. Kde u stolu bude 
sedět král? Kde je Mínina kočka?

Stavba 
hradu

Výroba 
zahrady 
v lahvi

8 Správné oblékání (Umím se obléci podle 
počasí.)

Popis 
princezny

Divadení šatna – 
oblékání se

Pokrývky 
hlavy

9 Tkanička Anička (Zavážu si tkaničku.) Divadelní šatna – 
oblékání se

11 Zdravé a nezdravé (Znám základy ochrany 
zdraví, co mi škodí a prospívá.)

Co by zvířata 
neměla jíst

Výroba vánočního 
pudingu

Kdo jsem 12 Každý má rád něco jiného (Chápu, že každé-
mu se může líbit něco jiného.)

Co by zvířata 
neměla jíst

Výroba vánočního pudin-
gu, Kimova hra poznej 
vánoční koření

Vybarvování obrázků. Dárečková písnička, 
Pantomima, 
Asociace

13 Kolik mi je let (Vím, kolik mi je let) Popis 
princezny

Jazykolam

15 Pohádkové postavy (Rozumím pohádkám 
a principu boje dobra a zla, dovedu odhalit 
statečnost.)

Kde je 
princezna 
(komiks)

Myslivec v pohád-
kách

Povídání o posta-
vách z příběhu 
Ježíšova narození

O královské rodině. Tematika 
hradu

Hra Kámen, nůžky, 
papír teď v pohybu, 
hra Král je doma

Můj 
kamarád

17 Kamarádi (neřeším spory v oddílu agresí.) Dárečková písnička, 
Pantomima

18 Komu mohu pomoci (Vím, že existují lidé 
s handicapem.)

Kde je 
princezna

Kde se ukrývá 
princezna

20 Rozdělím se s tebou (Dovedu se s ostatními 
rozdělit.)

Výroba pamlsku 
pro ptáky

Dárečková písnička

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Výroba vánočního 
pudingu

23 Dům (Vím, kde bydlím./Znám svou rodinu.) Mínin dům, můj dům. Hrad

24 Kam patřím (Dokážu popsat skupiny, kterých 
jsem členem.)

Moje rodina.

25 Muž a žena (Chápu rozdíl mezi mužem 
a ženou, vím, že pro narození dítěte je nutné 
přítomnosti obou.)

Popis 
princezny

Kde se ukrývá 
princezna

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve 
skupině.)

Kde je 
princezna

Výroba pamlsku 
pro ptáky

Výroba vánočního 
pudingu

Stavba 
hradu

Svět okolo 
nás

28 Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých 
povolání.)

Myslivec

30 Společné rysy (Uvedomuji si, co mám s ostat-
ními dětmi společného a v čem se liším.)

Popis 
princezny

Příroda 
kolem nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si vědom prová-
zanosti vztahu člověka a přírody.)

Výroba pamlsku 
pro ptáky

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří různá 
zvířata.)

Noční zvířata, 
zvířata na dvoře

Najdi zvířata v ča-
sopise

35 Na tom našem dvoře (Znám zvířata z české-
ho prostředí a jejich mláďata.)

Zvířata na dvoře

36 Neztratím se (Vím, že mohu zabloudit.) Bludiště

37 Roční období (Vnímám rozdílnost přírody 
v různých ročních obdobích.)

Zima v rubrice Zimní sporty. Péče o obydlí, kde žiji.

38 Třídění odpadu (Vím, jak se třídí odpad.) Truhla na poklady, 
výroba papírové 
koruny

PRopojení s Pracovními listy


