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zimou inspirovaných
aktivit pro děti

Vítejte!
Nejdřív ze všeho vám děkuji, že jste si udělali čas a rozhodli se prolistovat tento e-book.
Vážím si toho.
Aktivity na tyto stránky jsme pro vás připravili z inspirace na internetu. U každé
fotografie je proto proklikávací popisek, který vás dovede na původní odkaz - tzn. na
různé blogy, webové stránky či profily na sociálních sítích - jednoduše “ke zdroji”.
Věřím, že zde najdete inspiraci na využití volných chvil s vašimi nejdražšími.
Když budete mít chuť, určitě budeme moc rádi, když se rozhodnete s námi nasdílet
fotografie vašeho zimního tvoření!
S přátelským pozdravem,

Lucie a celý tým
MontessoriHracky.cz
a MontessoriKurz.cz
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Šití a tkaní

Přenášení a přesypávání
Přenášení a přesypávání jsou skvělými aktivitami nejen na rozvoj
jemné motoriky a správného úchopu, ale také na zdokonalování
soustředění se, koordinace a nezávislosti. I když se to na první
pohled nezdá, těmito aktivitami se rozvíjí i matematická mysl
dítěte.

Přenášení vloček lžičkou

Práce s kapátkem
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tip
Vždy si aktivitu vyzkoušejte, zda je
proveditelná daným nástrojem - u
přenášení nejprve vyzkoušejte, zda
jdou předměty lžičkou nabrat
(lžička by neměla být moc malá
nebo mělká). Využijte zdrojů,které
máte doma.
Přesypávání kuliček

Přenášení lžičkou

Přenášení vloček pinzetou

Vkládání sněhových kuliček klaštičkami

Přesypávání vánočních zvonečků
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Jemná motorika

Barvení vloček pipetou
pro batolátka

Pokud máte malé miminko, jistě s radostí pozorujete ten obrovský zájem
o vlastní ručičky. Pomalu začíná uchopovovat objekty a hračky, které má k
dispozici. Postupně tento úchop zdokonaluje a s ním i trénuje jemné svaly
rukou. Různorodá nabídka aktivit, které vedou k rozvoji jemné motoriky u
dětí je klíčem k úspěšnému budoucímu rozvoji kreslení a později psaní. S
rozvojem jemné a hrubé motoriky úzce souvisí rozvoj řeči.

tip
U knoflíků doporučuji zvolit
velikost dle zdatnosti dítěte.
Vždy je lepší začít s většími
knofliky. Při vystřihování dírek
vám ušetří práci naostřené
nůžky.
Aktivita s jehličím

Hřebíčky do pomeranče

Zapínání knoflíků
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Smyslové aktivity
V prvních letech života vnímá dítě okolní svět především smyslově, mnohem
Tip z našeho e-shopu:
Smyslové pexeso

intenzivněji než kdykoli v pozdějším věku. Pomocí smyslů rozvíjí svojí
představivost a pomáhají mu také lépe pochopit okolní svět a utvořit si
vlastní názor. V zimě je ideální čas na prozkoumání teplotních rozdílů či
vychutnávání nádherných vůní při pečení vánočního cukroví.

Zimní smyslový tác

Čichové lahvičky koření

Smyslový box z přírodních
materiálů

Tajemný pytlík
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Třídění a přiřazování
Třídění umožňuje dítěti pozorovat a porovnávat
vlastnosti jednoho předmětu s druhým (barva, tvar,
povrch, vůně a někdy i chuť). Tyto aktivity rozvíjí
matematickou mysl a logiku a jsou nezbytnou součástí
rozvoje intelektu. Nabídnout můžete také vyřazovací
aktivity - např. co na obrázek nepatří.
Přiřaď k barvě

Třídění

tip
Můžete přiřazovat stejné
ozdoby na stromeček nebo
čokoládové figurky.

Přiřazování k ročnímu období

Stínování
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Puzzle

Domácí puzzle

Vánoční puzzle ze špachtlí

Díky aktivitám jako je puzzle, mohou děti rozvíjet
mnoho užitečných dovedností: zdokonalování
pohybu a přesnosti, návaznost a dokončení
určité činnosti, logiku, stejně jako řešení
problémů. Skvělé na puzzle je zabudována
kontrola chyby, takže dítě může samo zjistit, zda
byl úkol vyřešen úspěšně. Po domluvě můžete
použít jako předlohu třeba některý z obrázků vaší
ratolesti.

tip
U dvouletých dětí začněte s puzzlem jen s
několika málo kousky. Puzzle s číselnými
řadami nabídněte až v momentě, kdy mělo
dítě možnost si tuto znalost osvojit v
izolované aktivitě (pozná čísla a jejich
posloupnost)
Vánoční figurky

Puzzle s číselnou řadou
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Stříhání a dírkování
Stříhání, dírkování a vypichování jsou velmi
oblíbenými aktivitami již malých dětí. Jako vždy je
potřeba nejprve ukázat správnou manipulaci a
přenášení: “nůžky mají ostré špičky a pokud se s nimi
pohybuji, vždy je nosím otočené špičkou dolů tak,
abych nikoho nezranila nebo se o ně nepíchla.”
Nezapomeňte dítěti ukázat správný úchop nůžek palec vždy nahoru. Vypichování je úžasnou aktivitou k

Polární medvěd

procvičení jemných svalů ruky, které jsou potřeba ke
správnému držení tužky. Batolatům můžeme tuto
aktivitu také nabídnout, nicméně je potřebný dohled

Sněhové vločky z papíru

dospělého. Pro vypichování je důležité použít
podložku - polystyren, karton, korek.

tip
Sněhové vločky můžete udělat
krásně zářivé s použitím třpytek
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Dírkování vloček

Vypichování sněhuláka

Dírkování svítilna

tip
Při dírkování zvažte sílu stisku vašeho dítěte tak, aby tato aktivita pro něj
byla zvládnutelná a příjemná. Podle ní vyberte vhodný děrovač. Dírkovanou
svítilnu můžete použít třeba k oslavě zimního slunovratu.
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Vánoční věnec z papíru

Stříhání stromeček

Stříhání jehličí

3D vložky
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Filcový vánoční stromeček

Lepení
Děti mají v určitém věku období, kdy by lepily pořád,
všechno a všude. U menších dětí je skvělou příležitostí
lepení ozdob na vánoční stromeček nebo jednoduché
lepení na papír, z kterého může vzniknout krásná ozdoba.
Dle aktivity vyberte vhodné lepidlo.

Hvězda pro batolátka

Tučňák z vaty
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tip
Při práci se třpytkami dejte
třpytky do nádobky typu
solnička - nedojdou tak rychle

Maska polárního medvěda

Stromeček z barevných papírů

Rampouchy s lepidlem

Jméno z marshmallow

Sněhulák z koleček
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Plastelína a sliz
Tip z našeho e-shopu:
Modelína Patarev
- Maxi box

Plastelína je barevná, příjemná na dotyk a někdy i voňavá.
Umožňuje dětem popustit uzdu jejich fantazii. Plastelínu i
tolik oblíbený sliz si můžete jednoduše a levně vyrobit doma.
Postačí vám k tomu jen několik základních surovin.

tip
Domácí plastelínu doporučuji
konzervovat v uzavřeném sáčku,
aby vám neoschnula

Vánoční plastelína

Tác na vánoční tvoření

Vánoční sliz
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Vločky s vodovými
barvami

Malujeme
Nabídněte dětem k malování různé výtvarné pomůcky
a nástroje. Menším dětem dopřejte možnost malovat
prsty. Zkuste si vyrobit domácí barvy, které si můžete
ovonět kořením.

Kořením ovoněné domácí barvy
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tip
U vloček s vodovými barvami zkuste
obrázek posypat solí dokud je ještě vlhký

Nadýchaná sněhová barva

Ledové malování

Tip z našeho e-shopu:
Pískové obrázky
- Lesní zvířata
Sněhulák na dřevo

Prstové barvy
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Tvoření
Vánoční období je jako stvořené pro kreativní aktivity. Můžete tyto aktivity
předchystat a nabídnout dětem jako samostatnou aktivitu, nebo se můžete
přidat a strávit kvalitní čas společně. Začněte klidně jednoduchým tvořením, na
které vám postačí papír, barvy, lepidlo a třeba korálky, nebo můžete zkusit i
trošku komplexnější práci, jako je sněžítko nebo sova z šišky.

Papírová vločková spirála

Vánoční tiskátka

Sněhuláci ze špachtlí
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tip
Při tvorbě sněžítka použijte jen menší množství
barevných vloček nebo glitrů tak, aby při sněžení byla
vidět figurka, kterou si dítě vybralo.

Rámeček na fotku

Sněžítko

Hvězda z kartonu

Hvězda z korálků
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tip
Iglů z marshmallow můžete vytvořit i ve verzi, která se může sníst. Jako základ
použijte muffiny, které otočíte vrchní částí dolů. Místo klasického lepidla použijeme
jedlé lepidlo, které si můžete doma vyrobit nebo jinou cukrářskou glasu, která pojí.
Poté již jen přilepíme marshmallow. Pokud vaše děti mají rády tyto cukrovinky, bude
tato aktivita náročnější v tom, aby vám na iglů zůstal dostatečný počet :o)

Iglů z marshmallow nebo vaty

Sova z šišky

Lampiony

Zima ve sklenici
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Šití a tkaní

tip

Šití je nádherná aktivita, která láká děti již od 2,5 let. U menších dětí se na
šití a vyšívání připravujeme jednoduššími aktivitami. Předpřipravíme jim
kartonový papír nebo tácek, do kterého protlačíme dírky. Použijeme velkou
tupou jehlu a vlnu. Starší děti si mohou utkat jednoduchou ozdobu, uplést
šálu nebo zkusit náročnější vyšívání.

Domácí
tkalcovský
stav si
jednoduše
vyrobíte z
dřívek,
větviček nebo
kartonu

Sobík z vlny

Vyšíváný stromeček
do papírového tácku

Utkej si
ozdobu nebo
šálu
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tip
Nelekněte se, pokud vaše dítě bude trávit ze začátku spoustu času
pozorováním toho, jak zapíchnutá jehla projde látkou, nebo kartonem na
druhou stranu. Dejte mu prostor objevovat a pozorovat. Jakmile se
nabaží, nabídněte mu aktivity s jednoduššími lineárními tvary a postupně
přidávejte na obtížnosti.
U jehly, která již nemá kulatou špičku, ukažte dítěti, že je špička ostrá a
jak s jehlou bezpečně manipulovat.

Vyšívání papírových tácků

Vyšívané přání

Tkaní ozdob
Tip z našeho e-shopu:
Tkalcovský stav
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Vánoční výzdoba
Tip z našeho e-shopu:
Malé dekorace - dárky

Vánoční čas přímo vybízí ke kreativní činnosti, která nám umožní si
zkrášlit a zútulnit domov nebo třídu. Proč si třeba nevytvořit vlastní
ozdoby na vánoční stromeček? Můžete použít vlnu, vatové disky nebo
třeba těstoviny.

tip
U zmrzlých venkovních
ozdob se ujistěte, že je
provázek ponořen do vody
tak, aby vám ozdoby po
zavěšení neupadly.

Sněhulák z ponožky

Sněhová koule

Zmrzlé venkovní ozdoby
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tip
Co takhle si ozdobit stromeček
krásnými vlastnoručně vyrobenými
ozdobami, na které máme vše

Andílci z odličovacích tamponků

potřebné doma? Ozdoby z těstovin
můžete i nabarvit akrylovými
barvami

Ozdoby z těstovin

Ozdoby ze slaného těsta
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Sněhulák z květináče

tip
U vánočních baněk z vlny doporučuji dát pod koule papír nebo
podložku v případě, že bude lepidlo kapat. Nechte baňky
alespoň 24 hodin zavěšené uschnout. Až poté propíchněte
balonek.

Vánoční baňky z vlny

Sněhulák z vlny
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Stromečky
Stromečky neodmyslitelně patří k zimě a Vánocům. Ať už jde o zdobení - můžete nabídnout malý
stromeček s ozdobami, který si vaše dítě může nazdobit dle své představivosti kolikrát bude chtít,
nebo o stromečky ozdobené v rámci tvoření. Využít můžete jak přírodní materály, jako větvičky

Zdobení
vánočního
stromečku

nebo šišky, tak zrecyklovat ty, které máte běžně doma a již je nijak nevyužíváte - korek, krabičky
od vajíček nebo puzzle.

Stromečky z korku

Stromeček z větviček
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tip
U menších dětí bude potřeba některé kroky předpřipravit, proto
vždy upravte postup schopnostem vašeho dítěte.

Stromeček z krabiček od vajíček

Vánoční stromečky z šišek

Stromeček ze
starého puzzle
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Hvězda z
větviček

Recyklace
Proč nevyužít materiály, které najdeme v přírodě, nebo je již doma máme a
běžně je vyhodíme? Co takhle stará žárovka nebo víčka od piva? Nejenže z
nich můžeme vyrobit krásné dekorace, ale máme také možnost ukázat
dětem, že věci nemusí mít jen jedno použití nebo se s nimi můžeme pobavit
o tom, co všechno můžeme recyklovat.

Sněhulák z víček

Sněhulák ze staré žárovky

Sněhulák ze staré knihy

Dřevěná ozdoba s fotkou
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Praktický život
Oblékání zimního oblečení je velkou výzvou pro batolata a mladší dětí. Není to jen několik vrstev navíc, ale také punčochy, čepice, šály a
rukavice. Umožněte vašemu dítěti nacvičit si nasazování a sundavání jednotlivých částí oděvu. Skvělou příležitostí chladných dnů je také
možnost ukázat dítěti, jak se správně vysmrkat a s tím spojené hygienické návyky.

Zametání vatových koulí

Nauč se správně vysmrkat

Oblékání zimního oblečení
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Matematika
"Počítat se dá cokoli a kdekoli".
Pokud jsme venku, můžeme třeba
využít toho, co nám zimní příroda
k těmto aktivitám nabízí -počítání
šišek, kamínků, nebo žaludů.
Jako u všech aktivit, snažme se
Přiřazování vloček dle čísla

v začátku koncentrovat a oddělit

Přiřaď šišky na stromeček

danou aktivitu od jiných
(soustředíme se na počítání, a ne
třeba na barvy -proto bych u
aktivity “Přiřazování vloček dle čísla
volila spíše jednu barvu rukavice a
jednu barvu vloček). Dítě nejenže
spočítá a přiřadí počet k číslu, ale
také může čísla postupně seřadit.
Pokud vaše dítě ovládá čísla první
desítky, nebojte se jít dál. Děti milují
velká čísla.

Sčítání se sněhulákem

Přiřazování sněhových koulí dle čísla

Spočítej vločky a přiřaď číslo
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Psaní do
sněhu

Jazykové aktivity
Rozvoj jazyka je přirozenou součástí vývoje.
Už malá miminka jsou fascinovaná pohybem
vašich úst. Snaží se tyto pohyby a zvuky
napodobovat. U miminek je důležité umožnit
jim vidět vaše ústa, když na ně mluvíte.
Mluvte, vysvětlujte, zpívejte a čtěte, i když se

Přiřazování
malých a
velkých
písmen

vám to může někdy zdát zbytečné u tak
malého tvora. U batolat dochází k explozi slov
a slovní zásoba se neustále rozšiřuje. Vhodné
jsou knihy s většími a reálnými obrázky.

Psaní solí

Vhodné jsou také aktivity, které připravují ruku
pro budoucí psaní - aktivity praktické života míchání, přesouvání, kroucení, točení, tlačení
stejně tak jako senzomotorické aktivity.
U předškolních dětí pokračujeme v aktivitách
rozvíjejících koordinaci oko - ruka stejně jako
jemnou motoriku. Dítě si v tomto období
začíná uvědomovat, že slova jsou tvořena z
jednotlivých hlásek - podporujeme ho hraním
hláskových her. Při seznamování s písmeny
preferujeme hlásky před názvem písmene.

Třísložkové karty zimní oblečení
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Hrubá motorika
Někdy nám v zimě počasí nedovolí být dlouho venku a tak je fajn, pokud máme doma prostor,
kde můžeme dětem nabídnout aktivity, které jsou nejen zábavné, ale také jim pomohou naučit
kontrolovat a zvládat lépe pohyby vlastního těla. Skákání, běhání, balancování, házení nebo
chytání jsou jen některými příklady aktivit, které jsou součástí dovedností hrubé motoriky.

Shoď pyramidu

Stref se do košíku

Stromeček - rovnováha
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Zvířata v zimě
Při příští procházce lesem se zkuste zaměřit na stopy,
které objevíte a hádejte, kterému zvířeti patří. Můžete si
zahrát i hru s vytištěnými kartičkami - přiřaď stopu ke
zvířeti. Skvělým pomocníkem mohou být i kvalitní figurky
zvířátek - můžete zkoušek obtisky do modelíny nebo do
sněhu. Přece jen v zimě ve sněhu se stopy hledají lépe! S

Tip z našeho e-shopu:
Tuba - Antarktida

předškoláky můžete rozvinout diskuzi o zvířatech, která
přezimují, adaptují se na zimu a nebo migrují.

Arktická zvířata

Stopy zvířat v zimě - karty

Přezimují, adaptují se nebo odlétají do teplých krajin?

Zvířata Severního a Jižního pólu
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Pokusy se zimní přírodou
Pomozte i menším dětem pochopit přírodní zákony, jednoduché vědecké koncepty a svět, který nás
obklopuje, pomocí jednoduchým experimentů. Nejenže děti pochopí co, jak a proč, ale dokáží si věci
jednodušeji propojit. Navíc jsou tyto pokusy velkou zábavou a na většinu z nich vám stačí to, co máte
běžně doma. S ledem a sněhem je zábava zaručena.

Vulkán ve sněhu

Skákací sněhová koule

Rozpouštění ledu

Barevný led
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Kolik je vody ve sněhu

Zmrzlé bubliny

Rozpouštějící se sněhulák
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Venkovní aktivity
I když je teplota venku pod nulou a někdy se nám z tepla domova nechce, je velmi
důležité dopřát dětem možnost strávit denně dostatečné množství času venku.
Pokud je sníh, dejte dětem možnost ho prozkoumat - je sypký, mokrý, studený a voní
nějak? Co se se sněhem stane pokud zaprší nebo stoupne venkovní teplota? Děti
milují sáňkování, bobování, bruslení nebo stavění sněhuláka.

Zimní procházková hledačka

Spojte zábavné s užitečným a vyrobte krmítko pro ptáky - je to
velmi jednoduché. Můžete se také vydat s dětmi do lesa a
naplnit krmelec pro lesní zvěř. Při procházce si můžete zahrát
hledačku nebo pozorovat stopy zvířat.

Bruslení na jezeře
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Andělíčci ve sněhu

tip
Na pozorování ptáků v zimě si můžete připravit i
doplňkové aktivity ve formě pracovních listů
nebo třísložkových karet. Můžete také propojit s
povídáním o migraci ptáků.

Sněhová lucerna

Tip z našeho eshopu: Kdopak
to tu běžel?

Pozorování ptáků v zimě

Postavte si iglů
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Odklízení sněhu

Krmítko pro ptáčky

Postavte si sněhuláka

Sledování stop zvířat ve sněhu
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Pečeme a vaříme
Vaření a pečení je jednou z praktických a každodenních aktivit, které naše
děti pozorují a do kterých je od útlého věku můžeme aktivně zapojovat.
Vánoční čas je na tyto aktivity intenzivnější než kterýkoli jiný. Pečení
vánočního cukroví nabízí nepřeberné možnosti jak vaše malé pomocníky
zapojit. Nejenže se dítě cítí důležitým členem rodiny, když může přidat ruku
k dílu, ale trénuje také koordinaci oko-ruka, odhad, přesnost, koncentraci a
jemnou motoriku. Dopřejte mu to, i když bude trochu víc nepořádek součástí je i společný úklid.

Banánový tučňák

tip
Kdo by neměl rád horkou čokoládu? Tento recept je velmi jednoduchý a
můžete ho rozložit do několika kroků- příprava, vaření a šlehání šlehačky.
Šlehání ručním šlehačem je skvělá aktivita na rozvoj koordinace a
Horká čokoláda

jemných svalů ruky .

39

tip
V kuchyni to není jen o vaření a pečené - máte skvělou příležitost procvičit i
matematické dovednosti - například vážení, objemy nebo porovnání.

Bezlepkové marcipánové kuličky

Dětský punč
Perníčky

Sněhulákova pizza

Sněhová zmrzlina
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Poděkování
Moc děkujeme za vaši pozornost, zhlédnutí
těchto stránek a případně také za vaše komentáře
a zpětnou vazbu - velmi ji oceníme.
Přejeme vám nádherné zimní chvíle plné lásky, klidu,
radosti a smíchu!

Tento e-book pro vás připravily: Lucie Hájková, Petra Matyášová a Lucie Tamášová.

