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Milé maminky a taťkové,
zavřeli vám školu nebo školku a po pár dnech doma vám došly 
nápady, co dělat s dětmi? 

Je potřeba se na vše podívat z druhé strany. Konečně máte čas. – Čas na to 
se věnovat těm nejbližším, společně tvořit, kouknout se na ten svět z jiného 
úhlu a svoje děti zase o trochu lépe poznat.
Chceme vám s tím pomoci, a proto jsme se vám rozhodli věnovat materiál, 
kde můžete objevit pár tipů, jak využít čas s dětmi.

* - 3–4 roky
** - 5–7 let

*** - 8–10 let

10 tipů,
jak zabavit malé i velké tygříky

JAK S MATERIÁLEM PRACOVAT?

Chtěli jsme, aby aktivity byly pro všechny děti od školky, až po první stupeň. 
Podle toho můžete vybírat danou aktivitu s ohledem na věk. u aktivit to po-
znáte podle počtu hvězdiček. u každé aktivity je jedna až tři hvězdičky podle 
věku, pro koho je.
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1. TIP – CO DĚLAT VENKU…?
Počasí začíná lákat k tomu, abychom strávili hodně času venku. 

Víte, co vše se dá dělat v přírodě?

SPOLEČNÝ PLÁN S ÚKOLY *, ** ,***

Dejte hlavy dohromady a vytvořte plán. Na zahradě to může být 
trasa. Kdekoliv venku zase navedeme naše děti k vymyšlení 5 úkolů, 
které plní. Cestou ven společně tyto úkoly plníme a odškrtáváme si společ-
ně to, co jsme splnili.

Tipy na úkoly: obejmout strom, najít broučka v trávě, berušku, mravence, 
najít pampelišku, fouknout do pampelišky, poslouchat ptáčky, počítat turis-
tické značky,...

nebo edukativnějšího rázu: najít konkrétní strom, hledat v přírodě barvičky 
(pro menší děti), stavět lesní domečky pro mravenečky,... 

ŠATY PRO PRINCEZNU *, **

Je to krásná aktivita, která bude určitě oblíbená spíše u holčiček. V příloze 
na konci dokumentu naleznete obrázek, který můžete překreslit nebo ho 
můžete vytisknout. V obrázku pak vystřihněte šatičky, tak jako na obrázku 
tady níže. Na procházce můžete zkoušet různé materiály, které by se na 
šaty hodily. Kůrové, kamínkové nebo mechové šatičky děti určitě pobaví. 
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PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Učíme se poznávat naše okolí, podporovat u dětí kladný vztah k přírodě, 
užívat si pěkného počasí i v kreativní formě.

ŠATY PRO PRINCEZNIČKU V PRAXI
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EMOČNÍ AUTOBUS **, *** 

Tato hra je vhodná pro 3 a více lidí.
Řidič jede v nějaké náladě, přistupuje cestující – vnese novou náladu, další 
a další… od nového cestujícího vždy postupně přebírají všichni cestující 
jeho náladu. Když všichni nastoupí, začnou pomalu vystupovat – odnášejí 
si svojí náladu s sebou a v tu chvíli ji opět přenáší na ostatní cestující, až 
zůstává jen řidič. 

HLEDÁNÍ „AVOKÁDA“ **, *** 

1) V prostoru je schované „Avokádo“. Avokádo = cokoliv na čem se do-
mluvíte – hrneček, knížka, propiska, pomeranč,...
2) Úkolem všech je najít Avokádo.
3) Všichni hledají, každý sám za sebe a kdo najde – tajně si sedne jako 
divák a pozoruje další členy rodiny, kteří ještě věc nenašli.
4) Potom co najdou všichni, prostřídají se ve schovávání, aby si to zkusili 
všichni.

Malý tip: Když jeden schovává avokádo, musí to dělat chytře, aby to vypa-
dalo, že avokádo někam dal, ale nakonec ho tam nedá a dá ho jinam. Zby-
lá část rodiny s ním bude nejspíš celou dobu v bytě, budou mít jen zakryté 
oči a mohli by ho prokouknout podle toho, co slyší.

2. TIP – NIC K TOMU NEPOTŘEBUJEME
Není čas nic připravovat a shánět? Nevadí, tady máme hry, 

které si můžete zahrát bez větších rekvizit, pouze s tím, 
co máte zrovna „v kapse“.
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Velký tip: Varianta pro starší děti. Všichni vše hrají jenom jako. Schovávač, 
že schovává a hledači, že hledají. Všichni se snaží svoji úlohu přehrávat 
přehnaně a je to spíš legrace než hra.

TYGŘÍK ŘEKL…(VARIACE HRY KUBA ŘEKL) *, **, ***
 
Dáváte dětem různé úkoly: „Tygřík řekl.....„ (např. „Tygřík řekl: sedněte si„.) 
Děti je plní. Když ale maminka vynechá „Tygřík řekl„ a řekne pouze pokyn 
„sedněte si„, tak nesmí děti udělat nic. 

Úkoly jsou na změny poloh a postojů: 
Tygřík řekl: lehněte si 
Tygřík řekl: postavte se na 1 nohu 
Tygřík řekl: klekněte si
Tygřík řekl: sedněte si

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Jednoduché hry, které zvládnete kdykoliv a kdekoliv. Jsou určené, jak 
menším, tak starším dětem. Při první hře pracujeme s emocemi, o kterých 
se můžeme s dětmi i následně bavit. U druhé hry procvičujeme prostorovou 
orientaci. Poslední hra je určena těm našim nejmenším, kteří tím trénují 
pozornost.

2. TIP – NIC K TOMU NEPOTŘEBUJEME
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JAK SI MŮŽEME VYROBIT POD TÁCEK? **, ***
 
Vezměte nějakou látku, nebo žehlící prkno. Položte na něj pečící papír. 
PET víčka vyskládejte do tvaru kytičky, či jiného obrazce. Fantazii se meze 
nekladou. Na vrchní stranu PET víček položte znovu pečící papír. Žehličku si 
zapněte na nejvyšší výkon a potom přejeďte přes pečící papír. Víčka se vám 
roztaví a vám vznikne krásný výtvor. Nakonec položte na víčka skleněnou 
mísu se studenou vodou, aby tácek zatvrdl.

Buďte se žehličkou opatrní, tuhle část by určitě měli dělat jen dospělí!
Podobným způsobem si můžete vyrobit také tričko z brček, nebo náramek 
na ruku. Pokud se vám tohle vyrábění líbilo, podívejte se na youtube. 
Najdete tu náš tip i spousty dalších.
Video, klikni ZDE.

Když budete mít PET víček více, můžete dělat různé obrazce, cesty pro auta, 
nebo i jen cestičky, přes které se dá přejít po špičkách. Zábava s PET víčky 
nikdy nekončí.

3. TIP – CO DŮM DAL
PET víčka má doma každý. Když jich máte pár, můžete vyrobit 

podtácek pod hrneček. Když jich máte více, 
můžete dělat různé obrazce, cesty pro auta,... 

Zábava s PET víčky nikdy nekončí.

https://www.youtube.com/watch?v=PHK-KA1OUFU
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PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Pracujeme s tím, co máme doma. Učíme se zpracovat a používat věci, které 
jsou běžně dostupné a které je škoda vyhodit. Z těchto vyrobených pod-
tácků budou mít děti radost a vždy si vzpomenou na to, jak je dělaly právě 
s maminkou.

OBRÁZKOVÝ POSTUP
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Jaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy.

Dříve než se vlády chopí,
vystrkuje periskopy.

Než se jaro osmělí,
vystrkuje podběly.

Ty mu asi dolů hlásí,
čerstvé zprávy o počasí.

Jaro! Je to v suchu,
zima už nemůže.

Stoupá teplota vzduchu,
a míza do růže

Jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou.

Nahlas nebo v duchu,
lidi se radujou, lidi se radujou.

4. TIP – AŤ JE HUDBA VÁŠ LÉK

CO VŠE SE DÁ S PÍSNIČKOU DĚLAT? *, **, ***
 
Je legrace doplnit písničku na hudební nástroje. Pokud doma zrovna nemá-
te žádný hudební nástroj, vůbec to nevadí. Dvě vařečky nahradí ozvučná 
dřívka, hrnce poslouží jako bicí nástroj a vyrobit si můžete i domácí chrastít-
ka, návod je jednoduchý. 

POTŘEBUJETE
- rýži / čočku / kuskus
- krabičku od hračky z kinder vajíčka (nebo jakákoliv jiná malá krabička, 
třeba od sirek, od parfému)
- izolepu a dvě lžíce

Hudba odjakživa léčí, je veselá a chytlavá. Venku svítí sluníčko, 
a proto jsme vybrali jarní písničku. Co se jí společně naučit?

Písnička se jmenuje Jaro dělá pokusy a je od pánů Svěráka 
a Uhlíře. Tady je na ní odkaz na YOUTUBE.

https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
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POSTUP

1) Do krabičky nasypeme třeba rýži a dobře ji uzavřeme
2) Omotáme lepící páskou, ale tak, aby nebyl zcela zakrytý veškerý  
povrch krabičky 
3) Pro ty z vás, kteří to chtějí mít dokonalé, je možnost si přilepit  
i držátko/rukojeť třeba z lžičky
4) Chrastítko je hotové!

Můžeme jich vyrobit samozřejmě více, podle toho, kolik ingrediencí máme, 
a pak zkoumat a hádat, jaké jsou rozdíly ve zvuku jednotlivých nástrojů.
Rozdejte si úkoly „v kapele“ a písničku si společně zazpívejte.

Písničku mohou děti samozřejmě ilustrovat nebo spočítat, kolik květin se 
v písni objevilo. Objevuje se v ní také spoustu zvířat, která se dají pantomi-
mou předvést nebo nakreslit. 
Když se písničku společně naučíme, může se nám hodit i ven do přírody na 
poznávání květin nebo jako zpříjemnění procházky.

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Děti se setkávají s hudbou, učí se jí sami tvořit, zapamatovat si text, vyrobit 
si svůj hudební nástroj

4. TIP -AŤ JE HUDBA VÁŠ LÉK



11

POHYBOVÁ BÁSNIČKA, JDEME TO ZKUSIT *, **
 
Podívej se, támhle v trávě, (uděláme dřep a rozhlížíme se)
kytička vyrostla právě, (z dřepu jdeme do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku, (stojíme snožmo, ruce dáme v bok, kroutíme zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stojíme roznožmo a začneme naklánět hlavu)

K sluníčku lístky natahuje, (stojíme roznožmo, ruce natahujeme nad hlavou)
ještě se ospale protahuje, (stojíme roznožmo, ruce protahujeme nad hlavou)
na louce není jediná, (stojíme snožmo, hlavou děláme „NE“)
protože jaro už začíná. (stojíme snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

 
PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Procvičíme paměť, kterou spojíme s pohybem. Pohybové básničky jsou 
velmi oblíbené.

5. TIP – VE ZDRAVÉM TĚLE
Co se takhle naučit pohybovou básničku? 

Rozproudí vám krev v těle. Nebojte, je jednoduchá a lehká. 
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PEČENÍ SUŠENEK *, ** ,*** 
- 250 g másla
- 165 g krupicového cukru
- 2 lžičky vanilkového extraktu
- 1 žloutek
- 335 g polohrubé mouky
- barevné Lentilky na ozdobení

 

JAK NA TO?

Troubu předehřejte na 180 °C. Máslo a cukr ušlehejte do světlé a nadýcha-
né pěny. Přidejte extrakt a poté i žloutek. Nakonec vsypte mouku a uhněťte 
těsto. Z těsta lžící odebírejte a z každého kousku mezi dlaněmi vyválejte 
kulič ku. Tu pak domodelujte do tvaru sušenky. Každou sušenku ozdobte 
lentilka mi a vyskládejte je na plech vyložený pečícím papírem. 
Pečte 10–15 minut.

Tip - Sušenky můžete udělat i jednobarevné – na každou použít šest stej-
ných lentilek. Modré a zelené budou pro kluky a růžové pro holčičky.
 
PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Plno lidí miluje vaření a pečení. Děti rády pomáhají maminkám v kuchyni 
a domácí sušenky pro ně budou tou nejlepší odměnou.

6. TIP – SPOLEČNĚ V KUCHYNI
Sušenky milují všechny děti. Vybrali jsme pro vás jednoduchý recept, 

který zvládne každý. Není z naší hlavy, 
ale inspiraci jsme našli v obchodě Albert.
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VČELÍ ÚL A KYTIČKY PRO VČELKY *, **, *** 

Co třeba včelí úl z bublinkové fólie, nebo kytičky z krepového 
papíru? Zvládnou to ti nejmenší a pomůže jim s tím starší bráška 
nebo sestřička.
Vznikne krásný obrázek, ze kterého budou mít děti radost, nebo 
který poslouží jako dárek třeba pro babičku.

POTŘEBOVAT BUDETE 
- bublinkovou fólii 
- karton nebo obyčejný papír
- temperovou barvu (nebo vodovky)
- lepidlo, fix, papír
- starý ubrus nebo nějakou podložku

JAK NA VČELÍ ÚL
1) Nejprve si nastříhejte bublinkovou folii na tvary, které budete potře-
bovat. Pro náš příklad jsou to šestiúhelníky, ale můžete si udělat i jiné. 
Nemusíte dělat velké tvary, čím větší, tím se vám s tím bude hůře 
pracovat.
2) Bublinkovou fólii nabarvíte ze strany „od bublinek“ a začnete obtis-
kávat. Když budete chtít, můžete po bublinkové fólii i chodit, děti tak 
budou moci zpracovávat i další vjem. 
3) K úlu si můžete vyrobit včelky, starší děti je zvládnou namalovat.
4) Konečný obrázek můžete dekorovat kytičkami, které si nasbíráte při 
procházce venku.

7. TIP – CHCEME NĚCO TVOŘIT
Chcete něco tvořit, vyrábět? Je to snadné. Pojďme se na to společně 

vrhnout…
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VČELIČKOVÉ ŠÍLENSTVÍ

VČELÍ ÚL Z BUBLINKOVÉ 
FÓLIE/PET LAHVE & VČELKY 

Z PRSTOVÝCH BAREV
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JAK NA KYTIČKU Z KREPOVÉHO 
PAPÍRU 
1) U kytiček stačí nakreslit na papír 
obrys tlustým fixem.
2) Z krepového papíru natrhat 
a ukutálet zmačkané kuličky
3) Pak už jen lepíme kuličky do obry-
su květiny, kterou jsme si nakreslili 
v prvním kroku

7. TIP – CHCEME NĚCO TVOŘIT

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Děti milují tvoření, vidí hned výsledek, 
podporujeme jejich kreativitu, 
fantazii, jemnou motoriku i estetické 
cítění.
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TAJEMNÁ OCHUTNÁVKA  *, **, ***
 
Jde o jednu z nejzábavnějších her, kterou jsme kdy s dětmi hráli. 
Princip je jednoduchý.    
V mističkách máme připraveno pár surovin, které lze ochutnávat:

- ovoce a zeleninu (citron, okurka, jablko,..)
- sůl, cukr, koření (skořici, pepř)
- zubní pastu
- čokoládu, medvídky, bonbony
- rohlík, chléb a cokoliv vás napadne…:)

Děti mají zakryté oči a hádají nejprve podle vůně a hmatu, potom podle 
chuti, co je v mističkách. 
Ze základní hry můžete vytvořit spoustu jiných variant, po hádání můžete 
například zkoušet jíst z mističek bez rukou a podobně.

DOVEDNOSTI S PROVÁZKEM **, *** 

S provázkem se dá vymyslet spoustu cvičení, které jednak procvičí jemnou 
motoriku a přitom jsou zábavná.

Úkoly stupňujeme podle věku dětí:
1) připravíme si obyčejný provázek 
2) nejprve dítě zaváže obyčejný uzel
3) poté musí zavřít oči a zvládnout to se zavřenýma očima
4) oba úkoly poté zkusí plnit pouze pomocí jedné ruky
5) další krok je, vzít si rukavici (ideálně palčáky) a provést to samé, jen 
s rukavicemi
6) poslední výzva, zvládnete uvázat uzel jen pomocí nohou?

 

8. TIP – S ČÍM LZE ZAČÍT HNED
Pár jednoduchými aktivit, na které 

nepotřebujeme příliš mnoho času, ale přitom rozvíjí 
spoustu schopností a dovedností.
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VYTVOŘ *, **, ***
 
Aktivita vhodná na rychlé vyplnění času.
Úkolem je najít nebo vymyslet doma nějaký materiál, ze kterého se budou 
tvořit různé věci.

Materiály mohou být:
- papíry, kartony, noviny, časopisy
- pastelky, propisky, brčka, vařečky
- knížky, ručníky, hračky
- a cokoliv dalšího vás napadne...

Z těchto materiálů poté vymýšlíte tvořivé úkoly jako:
- 3 kruhy, trojúhelníky, čtverce,..
- jména maminky, tatínka, sourozenců, babičky,...

Záleží jen na vás a vašich dětech, jaké další výzvy vymyslíte. Čím chytřeji 
na to půjdete, tím víc to bude pro děti nejen hra, ale oklikou můžete docílit 
i rozvoje dětí. Rozpoznávání tvarů, číslovek, barev,.. je pro dětský vývoj důle-
žité, stejně jako trénování paměti a znalost jmen ve své rodině.

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
U tygříků zapojujeme smysly. Poznávají chutě, učí se je přiřazovat a pozná-
vat. U aktivit s provázkem trénujeme obratnost a jemnou motoriku. 
U posledního úkolu je na prvním místě rozvoj fantazie.

8. TIP – S ČÍM LZE ZAČÍT HNED
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JAK PTÁČATA PŘIVOLALA JARO  *, **

Veverka Esterka by stále ještě spala zimním spánkem, kdyby ji nevzbudila 
hlasitá rána. Z ničeho nic se utrhla polička s knihami a spadla na zem. 
Esterka se podívala na hodiny, rozespale si protřela oči a sama pro sebe si 
povídá: „To už je jaro?“ Opatrně otevřela vrátka svého doupěte a vykoukla 
ven. „Venku není žádný sníh!“ vykřikla nadšeně a radostí poskočila na vět-
vi. To neměla dělat! v tu ránu totiž shodila ptačí hnízdo, které si tam ptáci 
nedávno postavili. Esterka se pacičkami chytila za hlavu.
 
Celá rozrušená seběhla k hnízdu, které bylo překlopené dnem vzhůru. Opa-
trně ho obrátila. Nebyl tam žádný ptáček, zato pět ptačích vajíček. Pádem 
z takové výšky byla vajíčka malinko naprasklá, a tak je veverka opatrně 
zvedla. v tu chvíli zrovna foukal studený vítr, který prozradil, že jaro ještě 
tak docela nepřišlo. Esterka si k sobě vajíčka pevně přitiskla, aby je hřála 
svým kožíškem a obratně vyšplhala ke svému doupěti. 

Když za sebou zavřela vrátka, spěchala vajíčka uložit do vyhřátých peřin. 
Hezky je hýčkala, hladila po skořápce, a dokonce si s nimi povídala. Za pár 
dní skořápky popraskaly a ven se vyklubala malá růžová holátka. Rozhlížela 
se po pokoji. Jedno z nich se nechápavě zeptalo: „Kde je maminka?“ 
Veverka honem přiskočila.

9. TIP – RÁDI SI ČTEME
K jaru tady máme krátkou pohádku. Zahrajete si nakonec společně 

divadlo? Pohádku si nejprve celou jednou přečtěte
a potom se k ní vracejte
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CO DĚLAT PO PŘEČTENÍ?

1) až přečtete pohádku, povídejte si o tom, o čem byla, čím vás zaujala
2) vyrobte si jednoduché maňásky, třeba z ponožek
3) čtěte pohádku podruhé a pomaleji - během textu hrajte společně 
divadlo
4) scénu divadla můžete vyrobit třeba ze staré krabice.

Tip: Pro starší děti přidáváme jako tip stránku e-knížek, které se dají 
stáhnout: *** 

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Čtení je v dnešní době moc důležité přínosné, přínosné i poučné. Děti se 
učí pracovat s dobrem a zlem, rozvíjí svojí slovní zásobu, podporujeme 
jejich fantazii.

9. TIP – RÁDI SI ČTEME

 „Maminka tady není, ale klidně můžu být vaší maminkou já.“ „Maminka 
nám přes skořápku říkala, že máme přivolat jaro, protože na něj všichni 
čekají.“ Veverka se vlídně usmála. „To klidně můžete!“ Mláďátka otevřela 
zobáčky a hláskem pěti hláskem zazpívala: „Jaro, jaro, kde jsi? Proč tu 
ještě nejsi? Vyžeň zimu, vyžeň mráz a přijď rychle mezi nás!“ Když ptáč-
kové zapěli svým zvonivým hláskem, jaro se opravdu probralo a přišlo se 
podívat. v tu ránu se oteplilo, rozkvetla první jarní poupata a zvířátka vesele 
vyskakovala z postelí a volala. „Jaro! Jaro je tu!“ Na oslavu jara veverka 
uvařila ptáčkům kaši z pěti bukvic a osladila ji pravým lesním medem.

http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-kategorie-prodeti.html
http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-kategorie-prodeti.html 
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ZÁKLADNÍ ROBOT, TÍM ZAČÍNÁME **, ***

Stačí, když budete dva. Jeden dělá robota. Na začátku je vypnutý - 
stojí ani se nehne. Druhý je ovladač.

Robota je třeba nejprve zapnout. Domluvíte si, kde na robotovi je pomyslný 
vypínač a ten musí ovladač nejprve „zmáčknout“ - je to důležitý ceremoniál 
vstupu do hry.
Od chvíle, kdy je robot zapnutý, ovladač si s ním dělá „co chce“. Může 
robotovi zvednout ruku a ta mu tam zůstane, potom ji třeba ohne v lokti, 
potom posune nohu, nakloní hlavu a robot tak vždy musí zůstat. Tím se 
robot dostává do různých pozic, které jsou různě úsměvné. Důležité je vždy, 
hýbat s robotem v kloubech.

NAPROGRAMOVANÝ ROBOT ***

Princip hry je stejný jako u základního robota, akorát teď se s robotem ne-
pohybuje „jak to přijde“, ale v nějakém sledu - jako by byl naprogramovaný. 
Úkolem dětí je naučit robota (v roli ovladače) nebo naučit se (v roli robota) 
sadu pohybů, které si musí robot zapamatovat. Když je robot umí, zapne se 
hudba a robot je musí opakovat do rytmu hudby.

PROČ ZKOUŠET PRÁVĚ TOHLE?
Je to výborná aktivita, která v sobě kloubí spoustu dovedností. V první části 
se děti učí chápat lidské tělo jako takové, klouby, co jde a nejde otočit a po-
hnout, zároveň v roli robota rozvíjejí motoriku. v druhé části se připojí ještě 
paměť, rytmika a vztah k hudbě.

10. TIP – TANČI, DOKUD MŮŽEŠ
Říkáme tomu robot, ale ona je to vlastně loutka. Robota můžete dělat 

bez hudby i s hudbou. Jak na to, je třeba rozfázovat, aby to pro děti 
bylo lépe pochopitelné.
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KDE NÁS MŮŽETE NAJÍT

Mrkněte nám na stránky, protože s námi mohou vaše děti tancovat, chodit 
k nám do školky, navštěvovat náš příměstský tábor nebo jet na taneční 
soustředění. 
www.neposednytygrik.cz
www.doublecookies.cz

Sledujte nás i na sociálních sítích, kde jsme nejaktivnější 
→ FB tygříka a Cookies IG a FB

BAVILI VÁS AKTIVITY, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI?
CHCETE NOVÉ AKTIVITY NA DALŠÍ TÝDEN?

My už na dalších tipech pracujeme a rádi se o ně s vámi podělíme!
Rádi bychom vás poprosili o malou „výměnu“.
Vytvořit tento malý e-book nás stálo opravdu hodně úsilí. 
Jestli vás zajímá, kdo všechno stojí za jeho vytvořením, najdete 
to na následující stránce. 

POMOHLY VÁM AKTIVITY TRÁVIT LEPŠÍ ČAS S DĚTMI? 
POKUD ANO, PROSÍME VÁS O ZPĚTNOU VAZBU.

Rádi bychom se to dozvěděli. Zajímá nás, jak vás aktivity bavily, které vám 
šly a které děti nejvíce zaujaly. Jde nám o to, jestli měla naše práce smysl 
a jestli v ní máme pokračovat.
Máme k tomu vytvořený dotazník, takže sdělit nám cokoliv, vám nebude 
trvat ani 1 minutku. Vyplňte nám prosím dotazník na TOMTO odkazu, 
a pokud chcete tipy i na další týden, nezapomeňte na konci vyplnit váš 
e-mail, na který vám tipy máme poslat.

http://www.neposednytygrik.cz
http://www.doublecookies.cz
https://www.facebook.com/Neposedn%C3%BD-tyg%C5%99%C3%ADk-1522144351163014/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/doublecookies.cz/
https://www.facebook.com/doublecookies
http://bit.ly/2w98IpO
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KDO VŠECHNO SE NA TÉTO E-BOOK PODÍLEL

Aktivity vypracovaly a vyhledaly usměvavé holky, paní učitelky:
Ing. Lucie Ruterlová
Markéta Balcárková

Text editoval a překládal maminkám ke srozumitelnosti:
Karel Huřták

Korekce a sazbu dali dohromady:
Tereza Lichtenbergová
Ing. Jan Řezníček 

Grafiku, aby to hezky vypadalo, vyráběl: 
Ing. Jan Řezníček (www.verticalvideos.cz)
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Vystřihovací panenka na lesní šatičky ↓

http://www.verticalvideos.cz



