
 
 

INSPIROMAT II. 

ZABAVTE SVÉ DĚTI DOMA – TIPY PRO DĚTI A 

RODIČE 

Co dělat s dětmi doma, když mají hotové věci do školy a nechcete, aby trávily čas 

bezmyšlenkovitě? Přinášíme pár tipů pro všechny rodiče, kterým na programu svých dětí 

záleží. A co víc, řadu z těchto aktivit si rodiče mohou s dětmi splnit společně. 

Příjemné chvíle přejí všem vychovatelky ŠD.  

SPOLEČENSKÉ HRY 

KARETNÍ HRY: 6 rodinných her s žolíkovými kartami 

Skladné, dostupné, zábavné. Karty jsou prostě hit. V dnešní době o to víc, že si děti i dospělí 

při hraní odpočinou od mobilů a počítačů. S klasickými žolíkovkami můžete hrát desítky her. 

1. Záchod 

Hra s legračním názvem Záchod má velmi snadná pravidla, takže si ji zahrají děti už kolem 3 

let. Rozprostřete karty na stůl a na nich ze dvou karet postavte „záchod“. Každý z hráčů musí 

postupně vyjmout zpod záchodu jednu kartu, aniž by spadl. Hra končí v momentě, kdy záchod 

někdo shodí. U hry se pobavíte a navíc rozvíjíte jemnou motoriku vašich nejmenších. 

 

2. Kent 

Kent je karetní hra pro dvojice, ke které potřebujete aspoň čtyři lidi. Zvládne ji každý zhruba 

od šesti let. 

Z karet odeberte žolíky. Každý pár si na začátku zvolí tajné znamení. Může to být cokoli - 

zakašlání, mrknutí, přehození karet do druhé ruky - co poznáte a soupeř neprokoukne. 

Na stůl se položí 4 karty z balíčku, které si vyměňujete za ty, co držíte v ruce. Smyslem je 

nasbírat 4 stejné karty, dát spoluhráči signál a on musí říct „kent“. Tím dvojice získává bod. 

Když protihráči vytuší, že máte kent a zvolají „stopkent“ dřív, získají bod oni. Může se stát, 

že kent nasbíráte ve dvojici oba, pak řeknete „doublekent “ a 2 body jsou vaše. 



 
 

 

3.  ,,Lehni“ 

Rodinná hra, kterou si děti zamilují už podle názvu, je pro 3 až 4 hráče. Klasicky se hraje s 

mariášovými kartami. S žolíkovými si hru zahrajete tak, že odejmete žolíky a jeden balíček. 

Necháte si tedy 52 karet a rozdáte je. První hráč vybere jednu nepotřebnou a pošle ji 

sousedovi. A tak pořád dál. 

Cílem je nasbírat všech osm karet od jednoho druhu. Kdo jako první získá celou sadu, položí 

ji na stůj a řekne „lehni“. Kdo položí karty jako poslední, prohrává. 

 

4. Domino 

Vezměte si jeden balíček karet (52). Všichni žolíci putují pryč. Cíl hry je jednoduchý: zbavit 

se všech karet. Proto si Domino zahrajete i s potomky od 6 let. 

Rozdávající celý balíček zamíchá a rozdělí hráčům všechny karty rubem nahoru. Ti si je 

seřadí nejlépe podle barev a hodnot. První na řadě je majitel srdcové sedmy, který ji vyloží a 

tím jeho kolo končí. Na sedmě hráči budují balíček všech srdcových karet postupně dle 

hodnoty. Hraje se ve směru hodinových ručiček. 

Hráč po levici začínajícího má 3 možnosti. Pokud má v ruce srdcovou šestku nebo osmičku, 

může je vyložit pod a nad sedmičku. Jestliže ani jednu z karet nemá, může vyložit sedmu jiné 

barvy a založit tak novou postupku. Když nemá žádnou z těchto karet, je na řadě další hráč. 

Vytváříte postupky barev přikládáním nebo vykládáním do té doby, než se zbavíte všech 

karet. Klasické domino i to karetní zapojuje přemýšlecí funkce mozku. 

 

5. Žolíky 

Oblíbená rodinná hra, kterou zvládne každý školák. Na žolíky použijeme 2x 52 karet a 4 

žolíky. Nejprve hráč po pravici rozdávajícího (zadák) sejme tři karty. Pokud je mezi nimi 

žolík, nechá si jej a dostane o kartu méně. Rozdávající hráčům rozdělí 12 karet, jen hráči po 

levici (předákovi) dá 13 karet. Zbytek zůstává v talónu (balíček karet k dobírání). 

Předák začíná vyhozením 13. karty. Každý z hráčů si vezme jednu kartu a jednu nehodící se 

odhodí do společného balíčku tak, ať je vidět. Vykládáte postupky, trojice či čtveřice stejných 

karet různé barvy. S kartami můžete ven v momentě, kdy máte jednu čistou postupku a součet 

vyložených karet je aspoň 42. 

Jestli jste vyložili, můžete přikládat karty do sestav protihráčů. Chybějící kartu nahradíte 

žolíkem. Pokud dojdou karty v talónu, otočíte odkládací balíček tak, ať karty nejdou vidět, a 

hrajete dál. Vyhrává, kdo se karet zbaví jako první. Žolíky s oblibou lidé mastí už po 

generace. 

 

 



 
 

6. Autobus 

Zábavnou hru pro celou rodinu možná znáte pod názvem Amerika. Hraje se se všemi 108 

kartami a zabaví 2 až 10 hry chtivých. Někdo rozdá domluvený počet karet, zbytek nechá v 

talónu obrázky dolů. Cílem je zbavit se všech karet vyložením. Vykládáte trojice či čtveřice 

stejných figur různých barev nebo postupky ze tří a více karet stejné barvy. Žolík nahrazuje 

chybějící kartu v sestavě. 

Pokud máte vyloženo, můžete karty komukoli přikládat a na rozdíl od žolíka, můžete ze 

sestávajících sestav skládat úplně nové. Vyhrává, kdo se první zbaví karet. Ostatní si zapíší 

hodnotu karet, které jim zůstaly. Když hrajete více kol, celkovým vítězem je ten, kdo má 

nejnižší počet neudaných karet. 

 

OSTATNÍ SPOLEČENSKÉ HRY:  

Co se změnilo 

Všichni si dobře prohlédnou místnost a pak jdou za dveře. Vedoucí hry zatím v místnosti něco 

změní – přetočí hodiny, otočí hrnek, vymění židli za křeslo a podobně. Dovnitř všichni vejdou 

se zavřenýma očima, na povel začnou hledat změnu. Příště mění ten, kdo si rozdílu všimne 

jako první. 

 

Šibenice 

Potřeby: papír, tužka 

Pravidla hry 

Vybere se hádankář, nejlépe rozpočitadlem. Vymyslí si libovolné slovo (podstatné jméno). Na 

papír napíše začáteční a konečné písmenko. Místo zbývajících písmenek dle počtu nakreslí 

pomlčky. Ostatní hráči postupně hádají skrytá písmenka. Pokud se řekne správné písmenko, 

hádankář je vepíše místo pomlčky na její místo. Hráč hádá znovu. Když se toto písmenko ve 

slově vyskytuje víckrát, musí jej v daném počtu vepsat najednou. Pokud se písmenko ve slově 

nevyskytuje, hádankář danému hráči (každému zvlášť) postupně kreslí šibenici. 

Popis kreslení šibenice: 

1. kopeček 

2. stojna 

3. rameno (vznikne otočené vzhůru písmeno L 

4. vzpěra (kolmice mezi ramenem a stojnou) 

5. lano (visící z druhé strany ramena) 

6. hlava (navazující na lano) 

7. trup 

8. jedna ruka 

9. druhá ruka 

10. jedna noha 

11. druhá noha. 



 
 

 

Hráč, kterému byla dokreslená celá šibenice, vypadává z kola. V této hře vyhrává ten, kdo 

jako první doplní poslední písmenko. V dalším kolem se stává hádankářem. 

 

Piškvorky 

Potřeby: kostkovaný papír, tužka 

Pravidla hry 

Vybere se začínající hráč, nejlépe rozpočítadlem. Každý z hráčů má svůj symbol na vpisování 

(kolečko a křížek) do jednotlivých kostek. V každém kole může hráč, který je na řadě, vepsat 

pouze jeden symbol, který mu byl přiřazen. Cílem hry je, zakreslit do kolmice, řádku či 

sloupci svých pět symbolů za sebou. Druhý hráč se mu to však vpisováním svého symbolu 

snaží přerušit a zároveň vepsat svých pět symbolů bez přerušení. Vyhrává ten, kdo jako první 

má řadu, kolmici či sloupec zakreslený svými pěti symboly 

 

PRACOVNÍ ČINNOST 

Vyrobte si s dětmi pestrobarevnou housenku 

 

 

 

Budete potřebovat: 

• 7ks  různě barevných filců 

• děrovačku 

• nůžky 

• tužku 

http://www.stoklasa.cz/latkova-dekorativni-plst-20x30-cm-ppc4-x128699


 
 

• kružítko 

• chlupatý drátek 

• fix 

• větší korálky 

• pohyblivé oči 
 

 

 

Postup: 

Na filc oranžové barvy obkreslete největší kolečko, a to hned dvakrát. 

 

 

 Druhé největší kolečko pak obkreslete vždy dvakrát na filc červené, modré a zelené barvy. 

 

 

 Třetí největší kolečko obkreslete zase dvakrát na filc růžové barvy. 

 



 
 

 

 

Nejmenší kolečko obkreslete dvakrát na filc žluté barvy. 

 

 

 

 

Všechna obkreslená kolečka nyní vystřihněte. 

 

 

 

 

 

 

 

Doprostřed každého kruhu udělejte dírku,  buď děrovačkou  nebo děrovacími  kleštěmi. 

Na jednom konci chlupatého drátku udělejte smyčku (aby dílky při navlékání nevypadávaly) a 

druhým koncem začněte navlékat filcová   kolečka střídavě s korálky. 

 



 
 

 

Až bude drátek téměř plný, dejte větší kolečko jako hlavu, nakreslete na něj pusu, udělejte 

do něj dvě dírky, kterými provlečte konec chlupatého drátku. Nakonec hlavu 

housenky dozdobte nalepovacíma očima a chocholkou z papíru. 

 

 

 

Housenka se dá díky chlupatému drátku tvarovat, a tak si s ní děti mohou vyhrát a 

omotávat ji kolem různých předmětů – lamp, okenních kliček, noh postelí a podobně. 
 

PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST 

Okénko pro malé přírodovědce 

 

Měsíc květen je plný krásy. Kvetoucí stromy bzučí pilnými včelkami. Zahrady jsou 

pestrobarevné jako malířská paleta. Skřivánci už od rána pilně notují svoji písničku. A vzduch 

tak krásně voní po medu. Také se rodí mláďátka, a tak je všude živo a veselo.  

Příroda nás zkrátka všechny volá ven a ukazuje nám svoje krásy. 

Pítko pro ptáčky a drobný hmyz  

Máme pro vás tip, jak přírodě pomoci. Přicházejí teplé dny a ptáčci i pracovité včelky 

mnohdy nemají pravidelný přístup k vodě. Připravte jim na zahrádce, balkonu či okně 

jednoduché pítko. Zvířátka vám budou vděčná a vy se na oplátku můžete těšit z jejich 

návštěvy. 



 
 

 

Připravte si obyčejnou misku pod květináč, vložte do ní několik různě velkých kamínků a vše 

zalejte do poloviny vodou. Zvířátka si najdou nejbezpečnější kamínek a občerství se. Někteří 

zkusí i koupel.  Uvidíte... 

 

Kočičí květináč pro maminku 

Právě teď je nejlepší čas vyrobit mamince ten nejkrásnější květináč na její oblíbenou kytičku. 

Bude vám stačit použitá PET lahev od minerálky. Prohlídni si pořádně obrázek a popros tátu 

nebo mámu o spolupráci. Potřebujete odříznout spodní část lahve /asi 15 cm odspodu/ a dole 

udělat nůžkami tři otvory na odtok přebytečné vody. Řez si naznačte nejprve fixem a 

nezapomeňte na uši. Květináč natřete štětcem bílou barvou /Balakryl je vodou ředitelná 

barva/. Po zaschnutí nakreslete fixem obličej. Ještě zbývá jen dovnitř nasypat polovinu hlíny, 

sazeničku umístit do květináče a dosypat hlínou po okraj a upěchovat. Nezapomeňte ji zalít.  

Dárek pro maminku je připraven. 

 

Co budete potřebovat:  

▪ PET lahev 

▪ Balakryl 

▪ lihový fix  

▪ případně temperové barvy na 

dobarvení čumáčku  

▪ nůžky 

▪ staré noviny a štětec  

▪ trochu hlíny  

▪ sazenici květiny  

 

 

 

 

 



 
 

Bylinková mini zahrádka 

Na jaře potřebujeme všichni po zimě doplnit vitamíny. Všechno, co je na záhonu zelené 

/kromě plevele/, je zdravé. Že nemáte zahrádku?  To vůbec nevadí, udělejte si ji doma, třeba 

ve svém pokoji u okna. Některé bylinky dokonce krásně voní... 

Stačí vám zase použitá PET lahev s víčkem. Opět poproste rodiče o pomoc. Podle obrázků 

lahev ustřihněte, dole utvořte tři dírky pro odtok vody, nakonec nalepte oči a čumáček. Na 

dno vložte pár malých kamínku a nasypte polovinu hlíny. Bylinku umístíme do květináče, 

obsypeme hlínou pod okraj a upěchujeme. Nezapomeňte ji zalít.  

Bylinka vám bude rozdávat zdraví i radost dlouho, stačí vždy jen otrhávat jednotlivé stonky 

nebo lístky. Pečujte o ní s láskou a pravidelnou zálivkou. Květináč umístěte u okna. 

 

Co budete potřebovat: 

- PET lahev 

- víčko 

-  lepicí oči /nebo papírová  kolečka s černým středem/ 

-  nůžky 

- lepidlo na umělou hmotu nebo oboustrannou lepicí pásku 

- trochu hlíny, pár kamínků 

- bylinky /pažitka, bazalka, máta/ 

Život pod vodou 

Jak to asi v květnu vypadá v lesních tůních nebo rybnících? No to byste měli vidět to 

hemžení! Pulci, malé rybky a právě vylíhlé žabky a samozřejmě tam nesmí chybět rozvážní 

kapři nebo čiperné štiky. Znáte je? 

Mrkněte se na zadání a zkuste všechny vodní živočichy nakreslit.   



 
 

 

 

Přečti si popisy a živočichy dokresli.  

 



 
 

Nálezy 

V průběhu jara najdeme v přírodě spoustu důkazů o tom, jak se živočichové po zimě zbavují 

starých schránek, srsti či kůže. Mnohdy se může stát taková obyčejná vycházka přímo 

dobrodružnou výpravou. Choďte s očima otevřenýma... 

Víš, který živočich nevytáhne paty z domova? A navíc si svoje obydlí nosí stále s sebou? 

Spoustu jeho krásných vybělených schránek najdeš na procházce, jen tak u cesty. Vezmi si je 

s sebou do kapsy a vyzdob si ulitami vyrobené květináčky. 

 

Žlutá láká nejen včelky 

Znáte pohádku Princezna Pampeliška? Ona totiž tahle žlutá kytička není jenom krásná, ale 

také velmi zdravá. Je to taková královna našich luk i zahrad. U babičky na venkově zkuste do 

košíčku natrhat hromádku pampeliškových květů a s babičkou připravte domácí med. Zatočí 

s každým kašlem a nachlazením. Děvčátka si při trhání květů mohou na hlavu uplést krásný 

věneček. Jak se plete? Zeptejte se babičky. 

Recept: 

250 květů /5 plných hrnečků/ 

1 litr vody 

1 citron a 1 pomeranč 

1 kg cukru 

Květy s vodou a nakrájeným ovocem bez slupky vaříme 20 minut. Odstavíme a necháme stát 

do druhého dne. Do scezené tekutiny přimícháme cukr a vaříme do zhoustnutí. Horkým 

medem plníme sklenice. 

Na zdraví a dobrou chuť... 

 



 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Hra pro celou rodinu na odpoledne 

Tuto hru si můžou děti zahrát s maminkou, tatínkem, babičkou i sourozencem. Všichni hráči 

si dobře prohlédnou ostatní členy, pak jeden odejde za dveře. Ostatní hráči v místnosti na sobě 

změní jednu věc.  Hráč pak po vstupu do místnosti začne ostatní pozorovat a říkat, co si 

změnili. U koho zjistí změnu jako u posledního, ten jde za dveře.  

 

Masáž nohou míčkem 

Dítě si položí míček (gumový, tenisák...) na podlahu, ploskou nohy ho přitlačí a krouživými 

pohyby si masíruje nohu. Může počítat do sta a poté nohy obměnit a pokračovat v masáži. 

 

Kdo déle a kdo více 

Jednoduché cviky na koordinaci pohybů, u kterých bude rozhodovat čas nebo počet.  

Postavte se na jednu nohu, zavřete oči a zkuste počítat, jak dlouho vydržíte stát na jedné noze. 

Zapište si toto číslo do tabulky a porovnávejte si čísla, zda se lepšíte.  

Kdo déle vydrží v předklonu dotýkat se rukama podlahy s nataženýma nohama – stopni si na 

mobilu. 

Sedněte si zády ke zdi, jako byste byli na židli, ale židle tam není. Kolena mějte do pravého 

úhlu. Zkuste počítat do dvaceti. 

Sedněte si do dřepu, předpažte a zavřete oči. Stopni si na mobilu, zda vydržíš alespoň jednu 

minutu. 

 

Hod na cíl 

Udělejte si z papíru několik koulí. Můžete jen prostě zmačkat noviny a převázat je nití, nebo 

je natrhejte, namočte, rozmáčejte na kaši a z té pak uplácejte koule a dejte je vysušit. Už to 

samo je zábava. 

Postavte doprostřed místnosti hrnec a snažte se do něj trefit. Házejte třeba i mezi nohama, 

otočeni zády. 

Házejte do vzduchu a chytejte, z levé ruky do pravé a zpět. 

Namaluj si terč a trefuj se do něj. S papírovými koulemi se to dá i v místnosti. 

Házejte si proti sobě (rodiče, sourozenec) a snažte se, aby se koule za letu srazily. 

A nakonec můžete poschovávat koule po bytě, kdo jich více najde, bude vítěz! 



 
 

 

Podlézání pod židlemi 

Dáme dvě židle naproti sobě a na ty navážeme provázek.  Plazením musíme provázek podlézt 

bez doteku. Provázek samozřejmě stále snižujeme a snižujeme. Můžete hrát i s rodiči nebo se 

svými sourozenci. 

 

NA UVOLNĚNÍ  

MALUJEME  MANDALY  PRO  RADOST, SOUSTŘEDĚNÍ , ZKLIDNĚNÍ MYSLI A 

POHODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZÁBAVNÉ POKUSY, KTERÉ DĚTI NADCHNOU 

 

https://tn.nova.cz/clanek/4-zabavne-experimenty-ktere-zabavi-vase-deti.html [1]  

ZÁBAVNÝ POKUS - KOUZELNÁ KAPALINA 

https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM [2]  

ZÁBAVNÝ POKUS - DOMÁCÍ POKUSY S LEDEM, SNĚHEM A VODU 

https://youtu.be/zUdArecXaKg [3]  

ZÁBAVNÝ POKUS - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ PLNÉ LEDOVÝCH POKUSŮ 

https://vida.cz/blog/zive-vysilani-plne-ledovych-pokusu-2 [4]  

ZÁBAVNÝ POKUS - SOPKA https://youtu.be/c4z1Gkublr4 [5]  

ZÁBAVNÝ POKUS - BAREVNÁ LABOLATOŘ 

https://www.youtube.com/watch?v=dQwU6P0fT8M [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tn.nova.cz/clanek/4-zabavne-experimenty-ktere-zabavi-vase-deti.html
https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM
https://youtu.be/zUdArecXaKg%20%5b3
https://vida.cz/blog/zive-vysilani-plne-ledovych-pokusu-2
https://youtu.be/c4z1Gkublr4
https://www.youtube.com/watch?v=dQwU6P0fT8M
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Výtvarná a pracovně technická činnost 

    

  

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Pro chytré hlavičky 
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