
Ahoj děti,  

 

moc děkujeme za pěkné obrázky a videa, která jste nám zaslaly  

a máme pro vás nový úkol (dobrovolný :))) 

Podívejte se spolu s rodiči do kalendáře a zjistěte, kdo má v neděli 

svátek. Nápověda: není to jenom Blažena... Každou druhou neděli 

v měsíci květnu mají svátek *******? 

 



 
 

 

 



Kdo je kdo? Přečtěte s maminkou pohádku a zjistěte, kdo je 

maminčina maminka … můžete nakreslit obrázek  a poslat jej na 

WhatsApp č.: 608400595 nebo materska.skola@zsms.lutin.cz. 

 



 



 



 



Zkuste si popovídat s rodiči co znamená ,,mít rád“, obdarovat, 

nezištně pomáhat. 

•  



 



 
POKUS: „Hmatové pexeso“ – zavážeme dětem oči, do prostoru 

umístíme dvojice shodných předmětů (šišky, korkové zátky, papírové 

krabičky, kameny aj.), úkolem dětí je pomocí hmatu najít shodné 

dvojice 



https://www.youtube.com/watch?v=dIkN1ubZJjQ (zadejte do 

prohlížeče) - Chaloupka na vršku 

https://www.youtube.com/watch?v=egtwrd9Ph-M (zadejte do 

prohlížeče) - Krtek a maminka 

 Ve školce si rádi hrajete na rodinu, tak si vzpomeňte na pěknou 

ukolébavku a zazpívejte ji své panence/hračce. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dIkN1ubZJjQ
https://www.youtube.com/watch?v=egtwrd9Ph-M


Milé děti, milí rodiče☺ 

Školky jsou již několik týdnů uzavřeny. Neplánované volno ale nedělá 

stejnou radost jako prázdniny. Stýská se vám po školce a veselých 

činnostech a tvoření? Nám ano a i když se nevidíme, myslíme na vás a 

těšíme se, až se zase shledáme. Do té doby vám posíláme pár nápadů, 

které si můžete vyzkoušet se svými blízkými.  V těchto dnes jsme se s 

vámi chtěly těšit pohádkou O Červené Karkulce. Zkuste tuto pohádku 

vyhledat ve vaší domácí knihovničce a společně s dospělým ji přečíst 

a povídat si o ní. V pohádce vystupuje řada postav, které pak můžete 

vyhledat v různých jiných knihách a časopisech. Tu ilustraci, která se 

vám nejvíce zalíbí, nám můžete vyfotit a poslat na místečko, kterému 

se říká email a s tím vám pomohou vaši rodiče, prarodiče nebo starší 

sourozenci. Můžete si také zkusit vyrobit svoje loutky k této pohádce 

a pohádku si zahrát. Kdo zvládne divadýlko, může je natočit a poslat 

nám kousíček na Whats App 608400595 (číslo paní uč. Dany 

Ostianové) nebo email materska.skolasms.lutin.cz. 

Přikládáme pár tipů na výrobu loutky: 

 

ČERVENÁ KARKULKA 

1. „Javajka“ 

2. „Vařečková loutka“ 

3. „Kolíčenka“ – loutka z kolíčku na prádlo 

4. „Přírodninka“ – loutka z přírodnin 

5. „Lístenka“ – loutka z listů 

 

JAVAJKA „KARKULKA“ 

Cíl: rozvíjet u dětí pracovitost a fantazii 

Pomůcky: špejle, tvrdý barevný papír, lepidlo, tavná pistole, pastelky, 

látka 

 

Postup:  

Z červeného papíru si vystřihneme šaty, z bílého zástěrku, kterou na 

šaty přilepíme, ze světle oranžového papíru ruce a nohy (připevníme 

k šatům), z barevných papírů botičky na nožky, dále hlavu s 

čepečkem. Poté vše připevníme tavnou pistolí či lepidlem Hercules na 

špejli a dotvoříme dle vlastní fantazie.      

 



 

VAŘEČKOVÁ LOUTKA „BABIČKA“  

Cíl: rozvíjet u dětí všeobecný přehled a vlastní uvažování 

Pomůcky: vařečka, látka, lepidlo, tavící pistole 

Postup:  

1. Vařečku natřeme světle oranžovou barvou a jakmile nám zaschne, 

nakreslíme na ni části obličeje.  

   2. Z látky si vystřihneme část, která bude představovat sukni 

babičky. Bude se odshora rozšiřovat. Tuto část poté přilepíme pomocí 

tavící pistole k vařečce ihned pod „hlavu“ (rozšířená část vařečky), 

kterou ozdobíme šátkem.  

  

   

 

Pozn. Tímto způsobem je možné udělat i ostatní postavy z pohádky. 

 

 

 

KOLÍČENKA „BABIČKA“ 

Cíl: seznámit děti s tradičním oděvem  

Pomůcky: tvrdý papír, tavná pistole, nůžky 

Postup: 1. Kolíček na prádlo natřeme barvou, která má nejblíž k lidské 

pleti – pokud není tělová, tak světle oranžová. 

 2. Z barevného tvrdého papíru si vystřihneme hlavu, zástěru a také 

košili (každá z jiné barvy) a také ruce a nohy. 

  3. Všechny vystřižené části poté nalepíme tavnou pistolí na 

kolíček. 

 

 

 

PŘÍRODNINKA „VLK“ 

Cíl: ukázat dětem radost z práce  

Pomůcky: temperová barva, štětce, tavná pistol, bílý krepový papír, 

šiška, vata 

Postup: 1. Šišku, vatu a krepový papír natřeme šedou temperovou 

barvou a necháme zaschnout.  

   2. Jakmile barva zaschne, přilepíme na šišku tavnou pistolí 

vatu, vytvarovanou do tvaru uší a jako ocas připevníme krepový papír.  



 

 

 ROLIČKA „MYSLIVEC“ 

Cíl: rozvíjet jemnou motoriku a učit děti správné organizaci předmětů  

Pomůcky: rolička od toaletního papíru (či kuchyňských ubrousků), 

temperové barvy, provázek, korálky, špejle či větvička, tvrdý papír 

(barevný nebo bílý – ten se vymaluje do potřebné barvy), nůžky, 

štětce, tavná pistole, vata 

Postup: 1. Na roličku od toaletního papíru si nakreslíme temperovou 

barvou spodní část těla (např. kalhoty) Necháme zaschnout. 

   2. Zatímco nám bude zasychat natřená rolička, z tvrdého papíru 

si vystřihneme ruce a nohy. Ty také namalujeme temperovou barvou 

tak, aby šlo poznat, že jde o ruce a nohy. Z barevného papíru také 

vystřihneme část, která bude představovat hlavu. Tu pomalujeme, 

polepíme či pokreslíme tak, aby na ní byly oči, nos a pusa. U myslivce 

můžeme pomocí vaty udělat i fousy – nalepíme ji.  

   3. Jakmile nám všechny malované věci uschnou, ohneme ruce 

na krajích a přilepíme k roličce z vnější strany. Nohy poté vlepíme na 

přední (ale klidně i zadní) část zevnitř. Hlavu přilepíme na špejli a 

poté ji zasuneme do roličky. Nahoře i zespod ji připevníme tav. 

pistolí.  

   4. Následně do roličky (cca 1 cm odshora) uděláme dírky, do 

kterých navlečeme provázek (do každé jeden). Ten na jednom konci 

zavážeme korálkem, druhé konce přivážeme ke špejli a pevně 

zauzlujeme. 

   

 

 



 
 

 







 
 

 

Milé děti, snad se vám budou naše nápady líbit a byly bychom rády, 

kdyby jste nám daly vědět jak se vám dařilo (fotografií, krátkým 

videem, psaníčkem či obrázkem). 



Někteří z vás možná znají nějakou písničku o Červené Karkulce, nám 

se líbí tato, tak si ji můžete poslechnout.   
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg  (zkopírujte do prohlížeče) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg

