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4  TÝDNY  ZÁBAVY

E-BOOK JE HROMADA TIPŮ, ALE 
NENÍ CÍLEM, ABY RODIČE POŘÁD 

DĚTI  BAVILI. INSPIRUJTE, 
POMÁHEJTE, NABÍDNĚTE 

POMŮCKY, ALE JAK SE BUDE 
HRANÍ DÁL VYVÍJET, NECHTE          

S RADOSTÍ NA DĚTECH. AŤ SE 
JEJICH FANTASIE  A KREATIVITA 

MŮŽE UKÁZAT. 
UŽÍVEJTE LÍNÉ  LÉTO :-)

 

TÉMATA: 

ZVÍŘÁTKOVÝ TÝDEN 

KUCHAŘSKÝ TÝDEN 

PRINCEZNOVSKÝ TÝDEN 

TÝDEN S POČASÍM

Léto, léto, hurááá na prázdniny. 

Copak budete dělat? 

Denní inspirace po celé prázdniny, ale i jindy.

Irča Šulcová - kdo si s e-bookem hrál? 

Hrajeme si s dcerami hodně venku. 

Vymýšlím pro dcerky různé zpestření na 

hraní nejen venku. Baví mě vymýšlet 

bojovky a hry venku s tématem. Dříve to bylo 

potřeba, dcerky nevěděly, co dělat. Nyní již 

ale sklízím ovoce a většinou dcerky jsou ty, 

kdo určuje směr hry. 

Tip: Aktivity můžete třeba losovat.

Tento materiál jsem vytvořila právě jen pro Vás. Zabralo mi to hodně času, proto prosím 
o neposkytování dalším osobám a to včetně fotografií. Ať si ho také stáhne či mi napíše na 

info@hrajemesivenku.cz. Šířením porušujete autorský zákon.  
Ráda se s Vámi domluvím a něco vymyslíme :-) 

Díky za respektování autorských práv, Irča a www.hrajemesivenku.cz



Sportovní – postavte si překážkovou dráhu a přelézejte ji 

jako opice 

Kreativní – nakreslete si všechna zvířátka, na které si 

vzpomenete a rozdělte je dle toho, kde bydlí – v lese, na 

dvoře, v ZOO, ve vodě atd. 

Hrací – zahrajte si zvířecí pexeso 

Výletová – zajděte si k rybníku a zkuste chytit nějakou 

rybu, pokud nemáte prut, tak třeba i jen do cedníku 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY
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Sportovní – uspořádejte zvířecí závody, jak běhá, které zvíře a které 

zvíře bude nejrychlejší. Kdo si už nechce hrát na zvířátka, tak může 

uspořádat závody v běhu na 50 m a 400 m. 

Kreativní – vymodelujte si svá oblíbená zvířátka 

Hrací – zahrajte si nějakou společenskou hru, kde budou figurovat 

zvířátka 

Výletová – projděte se v lese a vezměte si s sebou dalekohled, třeba 

objevíte nějakou srnku 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY  
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Sportovní – prolezte se jako hadi a kdo nechce, tak ať si 

zaskáče přes švihadlo jako opička 

Kreativní – vytiskněte si šablony zvířátek a najděte venku 

či doma něco vhodného na jejich srst – př. jehličí jako srst 

ježka 

Hrací – přečtěte si knížku o zvířátkách 

Výletová – projděte se do přírody a vezměte s sebou lupu 

 

 

 

 

 

 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY  
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Sportovní – choďte celý den naboso jako zvířátka, taky 

nemají boty 

Kreativní – připravte si sádru a vyražte ven odlít stopy 

zvířátek 

Hrací – zazpívejte si písničky o zvířátkách 

Výletová – vezměte si do lesa plastová či jiná zvířátka a 

postavte jim domečky 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY  
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Sportovní – vylezte na strom s dalekohledem a 

porozhlédněte se na ptactvo kolem 

Kreativní – vytvořte si farmu – stačí na karton nakreslit 

pole, louky, les a domečky pro zvířátka, silnici pro traktor, 

plot, rybníček pro kačenky a zvířátka mohou osidlovat 

Hrací – zahrajte si na farmu se zvířátky 

Výletová – běžte se podívat někam na farmu za zvířátky 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY
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Sportovní – zahrajte si badminton či tenis či co vám půjde 

přes síť. Jako síť může sloužit i provázek. 

Kreativní – vyrobte si hru bingo 

Hrací – zahrajte si hru bingo 

Výletová – vyražte celá rodina do ZOO 

 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY
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Sportovní –  vyberte si, jak si zasportujete, či ty nejlepší 

nápady napište na papírky a vylosujte 

Kreativní –  vyrobte si nějaké zvířátko, třeba koňskou hlavu  

 s tyčkou, a proběhněte se s ním a holky mohou vytvořit 

motýlí křídla a prolétnout se 

Hrací – zahrajte si venkovní bingo - nakreslete na chodník 

Výletová – vyražte hledat do přírody stopy 

 

TÝDEN  SE  ZV ÍŘÁTKY
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Sportovní – házejte si s talířem – frisbee plastový bude 

lepší než porcelánový 

Kreativní – vyrobte si domácí limonádu – třeba jen 

citron, máta, meduňka 

Hrací – zahrajte si na kuchaře/kuchařky a uvařte např. 

blátivou polévku ozdobenou letním kvítím 

Výletová – vyražte na zmrzlinu 

 

KUCHAŘSKÝ  TÝDEN
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KUCHAŘSKÝ  TÝDEN

Sportovní – postavte si překážkovou dráhu a 

zkuste ji projít s vajíčkem na lžičce (či míčkem) 

Kreativní – uvařte si domácí ovocné knedlíky 

Hrací – zahrajte si na restauraci a číšníky a číšnice 

Výletová – vyražte do restaurace 
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Sportovní – trefujte se míčky do hrnců plus závody, 

kdo nejrychleji přiřadí správně pokličky k hrncům 

Kreativní – upečte společně bublaninu a vyrobte si 

penízky do pokladny – buď na papírky nebo na 

kamínky 

Hrací – zahrajte si na obchod 

Výletová – vyražte si otrhat letní ovoce 

KUCHAŘSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – připravte si překážkovou dráhu a projděte si jí 

s hrníčkem plným vody, komu zbude nejvíce vody? 

Kreativní – připravte si seznam toho, co potřebujete do 

letního salátu (když suroviny doma nenajdete, tak 

zajděte na nákup) a pak si ho vytvořte - dobrou chuť 

Hrací – zahrajte si na farmářský obchůdek 

Výletová – vyražte do obchodu se zeleninou, nejlépe do 

nějakého malého farmářského, vezměte s sebou seznam 

ingrediencí, které potřebujete do letního salátu 

 

 

KUCHAŘSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – odpočinkový den, lehněte si 

na deku a odpočívejte 

Kreativní – vyrobte si domácí zmrzlinu 

Hrací – zahrajte si na zmrzlináře 

Výletová – vyražte do kina, třeba i do 

letního 

 

 

 

KUCHAŘSKÝ  

TÝDEN
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Sportovní – zahrajte si fotbal 

Kreativní – připravte si ozdobná brčka a kelímky na 

piknik 

Hrací – zahrajte si karty

Výletová – vyražte na piknik do přírody 

 

 

 

KUCHAŘSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – projeďte se na kole 

Kreativní – vyrobte si vlastní puzzle – nakreslete 

něco na papír či na karton a pak rozstříhejte, pro 

zpestření můžete dílky poschovávat třeba na 

zahradě 

Hrací – přečtěte si pohádku po obědě 

Výletová – vyražte na rozhlednu 

 

 

ODPOČ INKOVÁ  NEDĚLE
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Sportovní – protáhněte své tělo - každý si zvolí svou verzi 

protažení 

Kreativní – vyrobte si závoj, vlečku, přehoz – najděte kus 

prostěradla či šátku, ozdobte, pokreslete 

Hrací – přečtěte si nejoblíbenější pohádku o princeznách 

a princech 

Výletová – vyražte se závojem na procházku do přírody 

nebo vyražte se projet na koních 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN

 15 



Sportovní – zatancujte si se závojem 

Kreativní – vyrobte si korále nebo meč – korále 

mohou být i z těstovin, meč může být z kartonu či 

klacíku 

Hrací – zahrajte si na princezny a prince 

Výletová – vyražte na dětské hřiště 

 

 

 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – trefujte se balonky do velké kartonové krabice 

Kreativní – vyrobte si korunku/čelenku nebo štít 

Hrací – princeznička poztrácela korále – schovejte balonky 

na zahradě a hledejte, můžete na balonky napsat čísla a 

seřadit je pak za sebou nebo písmenka a seřadit dle 

abecedy a nebo vzkaz, který se bude luštit 

Výletová – vyražte na hrad 

 

 

 

 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – strefujte se lukem či šipkami na terč, kdo 

nemá, tak čímkoliv, čím se dá házet na terč, třeba šiškami 

či kamínky

Kreativní – vyrobte si hrad – den před tím jste si hrad 

prohlédli a nyní si vyrobte z velké kartonové krabice – 

okna, dveře vystřihněte a zbytek nakreslete 

Hrací – zahrajte si na dobývání hradu 

Výletová – vyražte do zámeckých zahrad 

 

 

 

 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – uspořádejte bál a zatancujte si ve dvojici 

Kreativní – vyrobte si princezny či prince – na klacíku, na 

vařečce – ozdobte látkou, nalepte či nakreslete oči a vlasy 

Hrací – zahrajte si s princezničkami a princi divadélko 

Výletová – vyražte do divadla 

 

 

 

 

 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – zahrajte si na schovku – schovaná zakletá 

princezna/princ 

Kreativní – postavte si domeček či hrad pro princezny a

prince třeba ze stolu, z gauče a dek, prostěradel 

Hrací – zahrajte si oblíbenou princeznovskou pohádku s 

živými herci 

Výletová – objevte nové koupaliště 

 

 

 

 

 

 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – uspořádejte polštářovou bitvu 

Kreativní – co si takhle upéct slavnostní dort? 

Hrací – vyberte si cokoliv, co vás zrovna napadne 

Výletová – vyražte na zámek a pak zkoumejte rozdíl mezi 

hradem a zámkem 

PR INCEZNOVSKÝ  TÝDEN
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Sportovní – zatancujte si a zazpívejte na oblíbené písničky 

Kreativní – vyrobte si taneční pomůcky - sukni, šaty, závoj, 

stuhu, střevíce, oblek 

Hrací – zahrajte si na baletní představení 

Výletová – vyražte někam na taneční představení 

TANEČN Í  DEN
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Sportovní – zahrajte si na babu, vymýšlejte různá pravidla, 

zahrajte si na mrazíka 

Kreativní - Vyrobte si nádobu na měření deště – pište 

čárky na sklenici či lahev a měřte, kolik napršelo 

Hrací – schovejte pár drobností a druzí budou hledat, 

můžete si stanovit různá pravidla, nápovědy 

Výletová – jděte nakrmit kačenky a podívejte se, co se 

odráží za obrázky na vodní hladině 

TÝDEN  S  POČAS ÍM
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Sportovní – zahrajte si s balónem  –  chytací, vybíjenou, volejbal, 

kopanou, trefování do koše a i na schovávanou balónu 

Kreativní – vyrobte si sluneční hodiny – tyčku zapíchnout do 

květináče s pískem a zapisujte si na zem křídou v každou celou 

hodinu, kam se tyčka posunula a druhá hra se stíny – dejte na 

papír nějaké kostičky, postavičky, auta a obkreslete si jejich stín, 

můžete to porovnat se stínem ráno, v poledne a večer 

Hrací - zahrajte si stínové divadlo – stíny můžete vytvořit ze svých 

postav či z panenek nebo loutek 

Výletová – navštivte bratrance nebo sestřenici 

 

TÝDEN  S  POČAS ÍM
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TÝDEN  S  POČAS ÍM
 

Sportovní – zaskákejte si přes gumu, stačí obyčejná guma, pokud 

je vás málo, tak si vypomožte židlemi, můžete skákat tzv. školku 

dle pravidel či jak se vám zlíbí a guma se dá i podlézat 

Kreativní – vyrobte si mávátko do větru – nastříhejte kus igelitky 

na proužky nebo provázky a přivažte na klacík 

Hrací – proběhněte se s mávátkem, zkoumejte odkud fouká vítr, 

jestli vůbec, zatancujte si s mávátkem a nakonec zapíchněte do 

truhlíku a pozorujte, jak vlaje 

Výletová – vyběhněte na kopec a zjistěte, jak fouká vítr 

 

 

TÝDEN  S  POČAS ÍM  
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Sportovní – házejte mokré houbové bomby – nakreslete křídou 

kruhy od nejmenšího po největší a trefujte se do nich, hod do 

dálky – zakreslete čáru, kam vám houba dopadla, komu dopadla 

nejdále, házení po sobě – troška vody neuškodí – pozorujte, jak 

rychle fleky na zemi uschly a kdy uschne tričko? 

Kreativní – pokus s odpařováním – položte dvě sklenice s vodou na 

slunečné místo, nakreslete si rysku a jednu sklenici uzavřete 

víčkem? Kde voda mizí? 

Hrací – zahrajte si na kouzelníka, třeba s vodou 

Výletová – jeďte pod stan a zkoumejte odpařování ve stanu 

T IPY  S  POČAS ÍM
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Sportovní – rozložte si na zahradě nějaké jakoby kry – z 

polystyrenu, látky, kamenů, dřeva a skákejte po krách, abyste 

nespadli do moře 

Kreativní – pokus s ledem – nalijte do dvou stejných pet lahví 

vodu, stejné množství. Nakreslete rysku výšky vody, pak dejte 

jednu zmrazit (musí být ve stejné poloze jako ta druhá – na výšku 

nebo položit) a po zmražení zkoumejte, co to s vodou udělalo. 

Další možnost je zkoumání tání - zamražte drobnosti do tvořítka 

na led, zamražte, pak vyndejte a sledujte, co se děje 

Hrací – dobývání pokladu z ledu – vložte drobnosti do plastové 

krabičky a zamražte a pak s chutí do dobývání pokladu 

Výletová – vyražte zkoumat chlad do jeskyně 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDEN  S  POČAS ÍM  
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Sportovní – houpací den – houpejte se celý den, co 

nejvíce to jde, a ještě vymyslete, kde a na čem se dá 

všude houpat 

Kreativní – vymyslete si vlastní písničku včetně hudebního 

doprovodu 

Hrací – uspořádejte koncert doma či i pro sousedy 

Výletová – běžte si poslechnout nějaký koncert pod širým 

nebem 

ODPOČ INKOVÝ  HUDEBN Í  

DEN
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