
Aktivity na doma 

Téma: Navštívil nás Mikuláš 

Týden: 29.11.-3.12.2021 

 

1.Složit na zemi mozaiku-obrázek čerta, Mikuláše a anděla z kostek které máte doma dle vlastní fantazie 

(lego, duplo, dřevěné atd.) 

Alternativa: použití netradičního materiálu- těstoviny, luštěniny, šišky, kaštany, cokoliv co doma najdete, 

třeba i kusy staré látky. 

• Počítání kostek 

• Třídění kostek či materiálu podle barvy, druhu, velikosti 

• Určit počet kostek či materiálu 

• Pokud používáte kostky, můžete zopakovat tvary 

 

 

 

2.Výtvarné tvoření Andělíček- obtisk rukou, použití tempery a různého materiálu, který doma najdete.  

 



3. Říkanka „Čerti v pekle hospodaří“ s vytleskáváním rytmu: 

Čerti v pekle hospodaří, 

mastí karty, buřty vaří. 

A když mají dlouhou chvíli,  

vaří v kotli čertoviny. 

Alternativa: vydupávání rytmu, pleskání na stehna, můžete zkusit vymyslet melodii a vytvořit tak krátkou 

písničku. 

4.Seznámení s písničkou a zpěv: „Čerti v pekle“ 

 

5.Hra „Co čert vzal“ 

Vyberte pět jakýchkoliv menších předmětů (aby šli schovat), nechte dítě si nejdříve věci prohlédnou a 

poté je schovejte pod šátek. Dítě zavře oči a rodič odebere jeden předmět, tak aby dítě nepoznalo o 

který předmět se jedná a schová ho. Zbylé předměty odkryjete a dítě musí hádat, který předmět chybí. 

Odebírání ale i přidávání různých předmětů střídejte. 

6.Četba pohádky „Nepravý čert“ 

Práce s textem:  

• Děti doplňují text dle obrázku 

• Povídání o dobrých a špatných lidských vlastnostech 

• Zopakování děje společně s dětmi 

• Příběh nedočítejte celý a nechte děti vymyslet jejich vlastní konec 

 



 

7.Grafomotorické list-viz příloha 1. 

8.Stříhání čertích rohů, ocasů, andělských křídel, Mikulášské hole příloha 2. 

Nechte děti předkreslené čáry-tvary vystřihnout, aktivita pouze s dozorem. 

9.Pracovní list čertí rohy- viz příloha 3. 

10.Malování čerta poslepu na tabuli, či velký formát papíru 

Dětem zavažte oči, dejte jim křídu, či fixu a nechte je nakreslit čerta poslepu. Můžete vyhlásit soutěž 

v celé rodině o nejlepšího namalovaného čerta poslepu.  
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