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POLETUCHY
  CÍL LEKCE: Uvolnit mysl. Provětrat tělo. Zapojit vlastní fantazii a vymyslet 

nové hry.

  POMŮCKY: šátky, kusy starých látek (záclony, gáza, juta), přírodniny

  MÍSTO: okolí školy

  ČAS: 10 min. příprava + hra, dokud to děti baví

1. RYCHLÁ VÝROBA
Stačí málo. Šátky, stará látka či záclony, pár šišek a provázků. A hurá do hry. Děti baví vyrábění 
i vymýšlení her s poletuchami. Výroba je jednoduchá. Do jednoho rohu látky stačí zavázat 
bezpečný předmět – šišku, kus látky, ponožky atd. Je možné si pomoci gumičkou. Pak ovázat látkou 
a provázkem upevnit.

2. Pohyb
A už jen stačí chytat, házet, poletovat po venku. Děti vymyslí mnoho vlastních her na body, rychlost, 
nebo i záchranu létacích draků. Víc inspirace najdete ve fotopříloze níže.

10+
min.

TIP NA BÁDÁNÍ
Družina ZŠ Kunratice:
Zkoumejte s dětmi závislost šířky – délky – hustoty látky a hmotnosti závaží (hlavičky) na let poletuchy. Badatelé mohou 
vytvořit protokol s měřením a tabulkami. Co chtějí zkoumat, by si měly děti vymyslet samy, stačí je povzbudit několika 
šťouravými otevřenými otázkami.

podzim
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ZAMRZAJÍCÍ BUBLINY
  CÍL LEKCE: Vyrazit ven, i když mrzne. Zažít, že mráz může být zábava. Vidět 

krystalizaci na vlastní oči. Zažít i neúspěch a chtít zkusit to znovu.

  POMŮCKY: teplé oblečení, rukavice, bublifuk, případně odolnější směs (může 
být i fotoaparát)

  MÍSTO: okolí školy

  ČAS: 10–20 min. 

1. VYRÁŽÍME
Mrzne alespoň –5 °C? Nefouká moc? Tak máte 
skvělou příležitost vyzkoušet zamrzající bubliny. 
Stačí vzít ven obyčejný bublifuk nebo vyzkoušet 
směs od paní učitelky Andrey Tláskalové.

2. SLEDOVÁNÍ
Pokud máte to štěstí, že málo fouká, hodně mrzne, a navíc vykoukne slunko, pak máte i skvělé 
podmínky pro pozorování, jak se jemně tvoří krystalky, jak přirůstají jednotlivé části.

10–20
min.

BUBLAVÝ RECEPT NA ODOLNOU SMĚS 
200 ml teplé vody, 35 ml kukuřičného sirupu, 35 ml 
saponátu na nádobí, 2polévkové lžíce cukru

zima

TIP Z PRAXE
Družina ZŠ Zbiroh
Po pozorování zamrzajících bublin si je děti mohou v družině pod střechou namalovat, třeba do inkoustu zmizíkem.
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PŘÍRODA K NAKOUSNUTÍ
  CÍL LEKCE: Tam, kde to jde, zapojit všechny smysly při poznávání nejběžnějších 

jedlých rostlin.

  POMŮCKY: určovací klíč, dobroty pro vymýšlení nových receptů

  MÍSTO: okolí školy

  ČAS: 10–20 min.

1. OCHUTNÁVKA
Pokud máte možnost objevovat s dětmi, co je v trávníku jedlé, rozhodně vyzkoušejte. Na jaře jsou 
lístky i kvítky často nejchutnější. Nasbírané části květin ochutnávejte přímo na místě, pokud je trávník 
na bezpečném místě, nebo si nasbírané rostlinky před ochutnáváním důkladně opláchněte pitnou 
vodou. Nejprve s dětmi objevujte a ukazujte si rostliny, které je bezpečné ochutnávat. Když je děti 
s jistotou poznají, mohou vymýšlet své recepty smícháním různých chutí.

2. DOPORUČENÉ MENU
Doporučujeme ochutnat: sedmikrásky, mladé listy pampelišky, fialky, popenec, svízel, šťovík a šťavel, 
pažitku, mátu, meduňku a další jedlý plevel či bylinky. Doporučujeme s dětmi vymýšlet saláty 
a dobroty nejen z bylinek, ale i s přidáním dalších surovin (například rozmačkané jablko, rozmixované 
rozinky a oříšky nebo další dobroty). Skvělá svačina je i rozkvetlý chléb: stačí namazat krajíc třeba 
tvarohem a naaranžovat právě kvetoucí jedlé květy. Jen přitom myslete na hmyz, aby zbylo dostatek 
květů na jaře i pro něj.

10–20
min.

Jaro

TIPY Z PRAXE
Družina ZŠ Kunratice
Ochutnávejte také pupeny a květy stromů (lípa, třešeň, jabloň), mladé jehličí (čaj ze smrčí). Naše listnaté stromy jsou 
jedlé, na keře pozor. Keře s dětmi raději neochutnávejte.
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NEPOSEDNÉ TYČKY
  CÍL LEKCE: Podpořit koordinaci celého těla díky pomůckám vyrobeným venku.

  POMŮCKY: větve, proutí (případně jídelní nože, škrabky na loupání)

  MÍSTO: okolí školy, kde jsou dostupné větve

  ČAS: 20 min.

1. VÝROBA
Máte ve družině cirkusové tyčky flowersticks? Pokud ne, vyrobte si je s dětmi venku a otestujte své 
cirkusové dovednosti. Stačí vyrobit tři tyčky pro každé dítě. Ideální je najít náletové dřeviny nebo 
využít jiné proutí, které je stejně třeba ostříhat. Větve je vhodné nastříhat na délku 60–80 cm. Kůru 
můžete oloupat, stačí ji setřít nožem nebo pevnou škrabkou na brambory (některé děti mají tuto práci 
velmi rády).

2. CIRKUSOVÝ TRÉNINK
Když je hotovo, vezměte do každé ruky jednu tyčku a s třetí na nich balancujte. Nejprve se učte 
s tyčkou jen balancovat a chodit, pak ji kutálejte od sebe a k sobě. Dalším krokem je vyhazování tyčky 
rovně a pak i s přetočením. Zpočátku si to vyzkouší každý sám a pak ve dvojicích. 

3. PŘEDSTAVENÍ 
Pokud mají děti chuť, mohou společně nacvičit krátké představení – buď vzniknou dvě skupiny 
a každá si připraví své číslo, nebo všichni společně připraví představení pro rodiče, vedlejší družinu či 
jiné zájemce.

20
min.

Jaro






