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Jarní lockdownová výzva 
Týden 1 

Venku Uvnitř 
 

Vyrobit kouzelnou hůlku 
z klacíku a přírodnin, které můžete přivázat, 

přilepit, pomalovat 
 

 
Pohled 

Namalovat a napsat pohled pro babičku nebo 
kamaráda a poslat ho 

 
Okno do přírody 

do kartonu vystřihnout čtverec (může to být jako 
obrazovka, fotoaparát) nebo slepit 4 pevné pruhy 

do čtverce a s tím se venku dívat na svět, jako by to 
byly obrazy krajiny 

 

 
Dům s okénky 

Namalovat na papír dům s okny a dveřmi. 
Okna nůžkami na nehty vystřihnout tak, aby 

byly otevírací, papír přilepit na další a do 
okének namalovat postavy 

 
Opičí dráha 

Venku si vytyčit opičí dráhu a tu probíhat na čas 
(možno i uvnitř) 

 

 
Naučit se novou písničku 

 
Obrázek z bahna 

Vzít klacík, velký list papíru a na něj kreslit bahnem 

 
Buben 

Vyrobit bubny z hrnců, misek, kbelíků, 
zkoušet vyťukávat rytmus (na 3 nebo 4 doby, 

důraz na první, střídat důraz) 
 

 
Páka 

Prkno přes špalík a vyzkoušet jak funguje páka – 
odrážet hračky  

(lze i uvnitř minipáka s dlouhým pravítkem 
opřeným o gumu nebo kostku) 

 

 
Proužkované vajíčko 

Namalovat na papír obrys vajíčka a na něj 
lepit proužky (barevného papíru, mašličky, 

látky…), potom vystrihnout tvar 

 
Střelba na terč 

Míčkem, šiškou, nerf zbraní se trefovat do terče 
(lze i uvnitř) 

 
Šité vajíčko 

Z filcu nebo barevného papíru na tvar vajíčka 
našívat jednoduchými stehy různé tvary, pak 

slepit 2 vajíčka na špejli a dát do květináče 
  

 
Panák jinak 

Křídami na chodník namalujeme tabulku (2x4) a do 
každého políčka napíšeme jednu oblast – zvíře, 

rostlina, město, stát, dopravní prostředek, barva, 
řeka, jméno, hora, anglická slovesa,  přídavná 

jména vzoru píseň…) a děti postupně skáčou na 
políčka a musí říct jeden příklad z té oblasti 

 
Zasadit semínko 

Do průhledné sklenice stočit ubrousek, mezi 
ubrousek a sklo (aby bylo vidět) dát semínko 

– hrách, fazole, čočka, vojtěška, žito… 
udržovat ubrousek vlhký a sledovat jak 

vyroste 
 

 


