
ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.6

TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA

Zahrajte si na kouzelníka
KVĚTY, KTERÉ SE SAMY ROZVÍJÍ
Vyrobte barevné květy, které se před vašima očima začnou samy rozvíjet! 

Budete potřebovat:

 bílý kancelářský papír (formát A4)
 kružítko/malou skleničku
 nůžky
 pastelky
 mísu s vodou
Postup:

Na papír nakreslete květy tak, že kružítkem uděláte kružnici libovolného 
poloměru. Nenajdete-li doma kružítko, stejně dobře vám poslouží malá kulatá 
sklenička. K obvodu kruhu přikládejte prst (první článek ukazováčku) a 
obkreslete ho na papír – vzniknou vám tak okvětní lístky. Květiny vymalujte. 
Hotové kytky vystřihněte.

Všechny okvětní lístky ohněte 
směrem do středu květu.
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A teď přijde na řadu kouzelný okamžik! Do mísy nalijte studenou vodu,                       
na hladinu položte složené květy a kochejte se tou podívanou.

Tip

Chcete-li se stejnými květy znovu kouzlit, vyndejte je z vody, nechte je na 
rovném povrchu uschnout a potom přežehlete přes savou utěrku či plenu.

Zdroj: https://mama.pigy.cz/vyrobte-si-s-detmi-jarni-kvety-ktere-se-samy-rozviji/

PROLEZENÍ POHLEDNICÍ

Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale můžete prolézt dírou 
v pohlednici klasické velikosti! Proleze i dospělák  

Přehněte pohlednici (nebo papír podobné velikosti) na polovinu a střihejte 
podle návodu. Vznikne vám dlouhý had, kterým se snadno protáhnete! 

Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/20035/NAVRH-A-PLAN-VZDELAVACI-JEDNOTKY-PRO-
KONKRETNI-VEKOVOU-KATEGORII-INSPIROVANY-SOUDOBYMI-TRENDY-VE-VYUCE-VV.html/
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Sluníčko nás táhne ven, a proto bych vám ráda nabídla možnost tvořit 
v přírodě. Mezi trávou začínají vykukovat první zářivě žluté květy.                

Můžeme si tak  společně uvít

VĚNEČEK Z PAMPELIŠEK

Podrobný návod i s velkými obrázky naleznete zde: 

https://www.mimibazar.cz/navod/3948-0-1/venecek-z-pampelisek

uvít se dá i VĚNEČEK ZE SEDMIKRÁSEK

https://www.mimibazar.cz/navod/3948-0-1/venecek-z-pampelisek


Potřebujeme pampelišky s dostatečně dlouhými stonky. 

Vezmeme si dvě pampelišky a dáme je křížem přes 
sebe

Stonek vrchní pampelišky ohneme za tu 
spodní....

....a "vrátíme" stonek zpět do předu, mezi 
pampeliškami. Oba stonky dáme k sobě

Vlevo přiložíme další pampelišku a opakujeme postup. 
Tzn. že ohneme její stonek dozadu za již zapletené 
pampelišky a stonek "vrátíme" mezi přiloženou a hned 
vedle ležící pampelišku

Přikládáme další a další pampelišky a stonek "vracíme" 
vždy mezi přiloženou a vedle "stojící" pampelišku

Takto postupujeme stále dokola, až máme dostatečně 
dlouhý věneček. Zakončuji buď tak, že to spojím 
provázkem (ten ale většinou nemám :-) ). Většinou 
spojím oba konce tak, že přiložím pampelišku a než 
ohnu stonek, tak přidám začátek věnečku a stonek 
propletu mezi. Pletení zdar!
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