
AKTIVITY, HRY A TVOŘENÍ PRO DĚTI NA TÉMA  

MATKA PŘÍRODA 
 
VENKOVNÍ AKTIVITY – Potřebujete se provětrat a děti nebaví obyčejná procházka parkem 
nebo lesem? Zkuste s nimi jednu z těchto aktivit a zaručeně pro vás bude pobyt na čerstvém 
vzduchu zábavnější. 
 

1. LAND ART  
• Pomůcky: přírodniny, nůžky na stromky, kbelíček na sbírání přírodnin. 
• Popis činnosti: Pozorujte, jak se krásně příroda na jaře mění. Nasbírejte s dětmi co 

nejvíce zajímavých přírodnin různých barev i tvarů a zkuste z nich společně vytvořit 
přírodní umělecké dílo bez použití štětců či malířského plátna. Tvořit můžete různé 
obrazce, populární mandaly, nebo třeba skřítka v lidské velikosti. Nůžky na stromky 
vám mohou pomoci při sbírání či zastřihávání přírodnin na stejnou velikost. Výtvor 
můžete vyfotit a zaslat na e-mail: technika@ddmtrinec.cz. Samozřejmě nezapomeň 
napsat k obrázku své jméno, příjmení a věk. Nejlepší výtvory pak budeme prezentovat 
na našich webových stránkách a v DDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DOMEČEK PRO LESNÍ VÍLY A SKŘÍTKY 
• Pomůcky: motivační pohádka MAGIE LESA – příloha č. 1, přírodniny, nůžky na 

stromky. 
• Popis činnosti: Před tím, než s dětmi vyrazíte na další dobrodružnou výpravu, 

přečtěte si společně pohádku MAGIE LESA (příloha č. 1), která je k této činnosti 
motivuje. Poté můžete vyrazit, nejlépe do lesa, kde najdete spoustu různých přírodních 
materiálů, které budete potřebovat. Vaším úkolem bude vybudovat společně krásný 
domeček pro lesní skřítky a víly pouze z přírodních materiálů. Výtvor můžete vyfotit a 
zaslat na e-mail: technika@ddmtrinec.cz. Samozřejmě nezapomeň napsat k fotce své 
jméno, příjmení a věk. Nejlepší výtvory pak budeme prezentovat na našich webových 
stránkách a v DDM. 

 

 
3. HON ZA ČISTOU PŘÍRODOU 

• Pomůcky: motivační pohádka MAGIE LESA – příloha č. 1, zahradní nebo jednorázové 
rukavice, odpadkový pytel. 

• Popis činnosti: Lidstvo jako takové vyprodukuje každý den tuny odpadu, který 
mnohdy není recyklován, ale jen tak pohozen v přírodě. Odpad se ale dlouho 
rozkládá a vypouští spoustu chemikálií, které přírodě škodí. Proto je třeba ho sbírat a 
recyklovat na přímo určených místech. Zúčastněte se eko výzvy s celou rodinou – 
vyrazte do přírody, vezměte si s sebou rukavice a odpadkový pytel a posbírejte co 
nejvíce odpadků, které do přírody zkrátka nepatří. Poté odpadky správně roztřiďte 
(papír, plast, sklo, komunální odpad, baterie) a vyhoďte do správných kontejnerů.  

 
 

 



4. KAMÍNKOVÁ VĚŽ 
• Pomůcky: kamínky různých velikostí. 
• Popis činnosti: Nasbírejte s dětmi co nejvíce oblých kamínků různých velikostí a 

pokuste se společně nebo klidně každý zvlášť postavit co nejvyšší kamínkovou věž. 
Nezapomeňte ale přitom, že je někdy třeba hledat správné těžiště, aby se vám věž 
nezhroutila. Pokud si chcete tuto činnost opepřit, udělejte si z ní závod a střídejte malé 
kamínky s velkými. Každému hráči dejte stejný počet kamenů a závoďte, kdo postaví 
stabilní věž rychleji.  

 
5. HERBÁŘ 

• Pomůcky: rostlinky, pečící papír a těžká kniha na zalisování, výkresy A4, psací 
potřeby, tenká lepící páska, nůžky, internet nebo kniha o bylinách, mašle a děrovačka 
nebo kancelářská sešívačka. 

• Popis činnosti: Úkol pro malé průzkumníky přírody – vydejte se na procházku loukou 
a lesem a pozoruj, jaké květiny se na daném místě nachází. Některé rostlinky určitě 
dobře znáte, ale víte také k čemu nám jsou užitečné?  Posbírejte co nejvíce bylin, které 
znáte (pod dohledem rodičů – POZOR na jedovatý pryskyřník, atd.!). Utrhněte si vždy 
1-2 rostlinky od každého druhu a přineste si je domů. Doma si rostlinky vložíte mezi 
pás pečícího papíru tak, aby se vám kniha, do které budete rostlinky vkládat následně 
neušpinila. Takovýmto způsobem vložte všechny rostlinky do knihy mezi různé stránky 
a knihu zavřete. Klidně na ni položte ještě další knihy, aby bylo zatížení větší. Rostlinky 
se musí lisovat minimálně jeden den. Mezitím si ale můžete zjišťovat zajímavosti a 
užitečné informace o těchto rostlinách na internetu nebo v knize. Informace si zapište, 
protože je použijete do svého herbáře. Teď už máte vše k tomuto tvoření. Vezměte si 
tedy výkres A4, doprostřed si napište název byliny, pod něj si bylinu nalepte za 
pomoci tenké lepící pásky (vždy lepíme pouze proužek přes stonek). Pod nalepenou 
bylinu si napíšeme zjištěné informace. Takhle pracujeme se všemi rostlinkami a až 
máme vše hotovo, můžeme si herbář svázat mašlí nebo sešívačkou. 

 
 

  
 
 



6. KDO ŠEL PŘED TEBOU? 
• Pomůcky: obrázky stop – příloha, papír, tužka. 
• Popis činnosti: Během procházky po polní cestě nebo v lese pořádně prozkoumejte 

terén, zda najdete nějaké stopy lesní zvěře. Pokud nějaké stopy najdeš, zkus rozluštit, 
jakému zvířátku patří. Během této průzkumné mise si zaznač, které stopy si našel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VNITŘNÍ AKTIVITY – Když nemůžete ven kvůli počasí, máme pro vás i pár tipů na činnosti, které 
zvládnete z pohodlí domova. 
 

1. LESNÍ SKŘÍTEK 
• Pomůcky: Výkres, tužka, guma, pastelky, fixy, propiska. 
• Popis činnosti: V lese žije spoustu zajímavých tvorů, a to nejen zvířátka, ale také lesní 

skřítci a víly. Jenomže skřítci a víly se před hlučnými a nepořádnými lidmi schovávají, 
protože se jich bojí. Možná proto je zahlédlo jen pár lidí. Zkuste si představit, jak by 
takový lesní skřítek nebo víla mohli vypadat a nakreslete je na výkres velikosti A4. 
Skřítek či víla by měl být velký nejlépe přes celý papír. Popřemýšlejte také nad 
vlastnostmi skřítka či víly – jaká je jeho kouzelná schopnost, čím pomáhá lesu, zvířátkům 
a přírodě a proč je pro svět tak důležité mít tyto skřítky a víly. Pořádně si to promysli 
a poté tyto informace napiš na druhou stranu výkresu. Svůj výtvor poté vyfoť nebo 
naskenuj a pošli na e-mail: technika@ddmtrinec.cz. Samozřejmě nezapomeň napsat 
k obrázku své jméno a příjmení a věk. Nejlepší výtvory pak budeme prezentovat na 
našich webových stránkách a v DDM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. UPCYKLACE 
• Pomůcky: recyklovaný odpad, lepidlo, tavná pistole a další pomůcky, které budete 

konkrétně potřebovat podle vašeho nápadu. 
• Popis činnosti: Pohledejte doma různé typy odpadu, které chcete recyklovat – PET 

lahve, vršky, papír, staré tričko, atd. – zkrátka všechno, co by se vám mohlo hodit. 
Až budete mít dostatek materiálu, pokuste se vytvořit jakékoli umělecké dílo za 
použití převážně těchto materiálů. Například ze starých ponožek si můžete vytvořit 
legrační maňásky nebo dekoraci zajíčka, z ruliček od toaletního papíru a krabice 
robota, z PET lahví ptačí budky, apod. Fantazii se meze nekladou.  

 
3. HRA NA ZVÍŘÁTKA 

• Pomůcky: co doma najdete a využijete.  
• Popis činnosti: Někdy si my lidé ani neuvědomujeme, jak je naše lidské tělo 

vyvinuté. Díky rukám můžeme předměty uchopit a vykonávat práci, díky nohám 
můžeme chodit, běhat, dřepovat… Co se ale stane, když musíme tělo používat 
pouze jako zvířátka? Zahrajte si legrační celodenní hru Na zvířátka. Nejstarší hráč 
začne výběrem zvířete. Hráč vybere kdykoli během dne (nejlépe při nějaké 
činnosti) jakékoli zvířátko, kterým se musí ostatní hráči ihned stát na 10 minut. Co to 
znamená? Že už nesmí používat své tělo jako člověk, ale jako zvíře – jíst pouze 
pusou, chodit po čtyřech nebo se plazit, chytat laserovou tečku, aportovat hračku, 
atd. Poté, co uběhne 10 minut, vybírá další zvíře další hráč. Nemusí vybrat další 
zvíře ihned, ale klidně při další činnosti, abyste se více nasmáli.  



4. MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY 
• Pomůcky: Kamínky, tempery, štětce, kelímek na vodu, hadřík nebo papírová utěrka, 

lak na vlasy. 
• Popis činnosti: Určitě během celé karantény nesedíte jenom doma. A proto, až 

půjdete znovu ven na procházku, nasbírejte si nějaké pěkné oblázky a přineste si je 
domů. Z takových oblázků se dá totiž udělat krásná ozdoba do květináčku. Vezmete 
si temperové barvičky a kamínky si můžete pomalovat podle vaší vlastní fantazie. 
Můžete si vytvořit kamínky s mandalami, berušky, broučky, květinky, zvířátka, 
příšerky,… zkrátka cokoliv. Jakmile tempera zaschne, je lepší kamínek přestříkat 
lakem na vlasy, ať se vám barva moc nestírá. 

 
 
 

5. KVÍZ O LESE 
• Pomůcky: kvíz o lese (příloha č. 2), tužka. 
• Popis činnosti: Chceš si ověřit, jak dobře znáš naše lesy a jeho obyvatele? Zkus si 

kvíz, ve kterém se můžeš dozvědět i něco nového. 
 

6. CO DO LESA NEPATŘÍ? 
• Pomůcky: pracovní list (příloha č. 3), pastelky. 
• Popis činnosti: Nezapomínej, co do lesa nepatří. Vyzkoušej si malý úklid lesa na 

papíře. Všechno, co do lesa nepatří zakroužkuj červeně. Zbytek si lesa krásně 
vykresli 

 



PŘÍLOHA Č. 1 – POHÁDKA 
 MAGIE LESA A JEJÍ OCHRÁNCI 

 
„Před dávnými časy, které si pamatují už jen stromy z Lesokraje, byl svět mnohem 

kouzelnější, než je dnes. V té době totiž bylo vše prosté a jednoduché. Lidé žili v malých 
vesničkách, kde si pěstovaly své vlastní plodiny a chovala svá zvířata. Všichni pracovali zejména 
na svých polích či zahrádkách a k přírodě měli velkou úctu, protože je živila. Díky tomu si příroda 
mohla žít svým spokojeným životem – tráva rychle rostla, květinky postupně rozkvétaly, plody 
pěkně dozrávaly, houby se tetelily ve svém podhoubí a stromy se pyšnily svými neskutečnými 
výškami.  Jenomže příroda by takhle nemohla fungovat sama bez svých malých pomocníků.  

V tomto nezničeném světě díky silné magii přírody žila spousta kouzelných bytostí, které 
přírodě pomáhaly, jak jen mohly. Jednou z takových kouzelných bytostí byli například Ochránci 
lesa, mezi které patřili lesní víly a skřítkové, a ti měli na starost udržovat pořádek a harmonii 
v lesích po celé zemi. Jenomže udržet v lese pořádek – to není jen tak jednoduché. Proto musel 
mít každý skřítek i víla svou speciální úlohu. Skřítek Kvítek měl na starosti všechny lesní květiny, 
Dubínek byl strážcem stromů, Lumpík pečoval o všechna větší zvířátka, Hmyzík se staral o celou 
říši hmyzu, víla Světluška zajišťovala lesu světlo a teplo, Pršilka zase obstarávala dostatek vláhy, 
Lískulka byla patronkou všech lesních plodů a Odpaděnka zase likvidátorkou veškerého odpadu, 
který se v lese octl. Každý z těchto ochránců byl pro les naprosto nepostradatelný, protože když 
byla jeho práce zanedbávána, les začal pomaličku chřadnout. A když chřadl les, slábla i jeho 
magie, která udržovala při životě jeho ochránce. Proto byli vždy skřítci i víly velice svědomití a 
pilní a péče o les jim dodávala energii a radost. 

Jenomže lidé nezůstali uctiví k přírodě navždy. Postupem času začali toužit po velkém 
majetku, penězích a blahobytu, a tak začali hledat způsoby, jak se k tomu jejich vysněnému 
životu přiblížit. Začali budovat města a obchodnické stezky, káceli v lesích stromy na to, aby 
mohli stavět další a další domy, lovili zvířata jen tak pro zábavu a začali úplně zapomínat na 
to, jak se mají chovat k přírodě. Tohle všechno způsobilo to, že příroda začala pomalu chřadnout. 
Už se nadále nedokázala bránit. Skřítci ani víly nestíhali svoji práci plnit tak, jak byli doposud 
zvyklí a na některé věci ani sami nestačili.  Magie lesa postupně slábla a s ní slábla i síla 
ochránců. Les začali napadat drobní i velcí škůdci, a protože Hmyzík i Lumpík už byli natolik 
slabí, že nemohli vstát z postele, les začal pomalu mizet. Stromy, které byly napadeny, padaly 
k zemi jako švestky a ničili obydlí jak lesním ochráncům, tak i zvířátkům.  

Všichni skřítkové a víly, které nedokázaly plnit svůj úkol ochránce lesa a přišli o své 
obydlí, kde měl každý strážce uschován poslední ždibíček své magie, propadli hlubokému 
spánku, který bude trvat tak dlouho, dokud se magie do lesů zpátky nevrátí. Jenže jak ji dostat 
zpět? Nad tím Dubínek s Odpaděnkou přemýšlí už mnoho let. Poslední dva strážci lesa se snaží 
vymyslet způsob, jak vrátit lesu a svým kamarádům zpátky svou moc, ale sami dva to nezvládnou 
– potřebují naši pomoc. Začali tedy psát seznam, s čím jim můžeme pomoci my lidé. A co na 
takovém seznamu stálo? 

1. Vysázet nové zdravé stromky. 
2. Vyčistit les od všech odpadků a nové již neodhazovat. 
3. Postavit skřítkům nová obydlí z přírodnin. 
4. Nejezdit do lesů auty. 
5. Při návštěvě lesa neplašit zvířátka a lesní tvory. 
6. Veškerý papír recyklovat, protože papír se vyrábí ze dřeva stromů, které se v lese 

pokácí. 
Skřítci samozřejmě hledají další a další nápady, jak vrátit lesu jeho kouzlo a nepřestávají věřit, 
že jim my lidé pomůžeme získat zpět to, co jsme zničili. Pokud bys i ty chtěl přidat ruku k dílu, 
skřítkové a víly tvoji pomoc velice rádi uvítají. Vezmi s sebou rodiče nebo kamarády a vyrazte 
na dobrodružnou výpravu za záchranu magie přírody.  
 
 
 



PŘÍLOHA Č. 2 
KVÍZ O LESE 

 
1. NA KTERÉM STROMĚ ROSTOU ŽALUDY? 

o VRBA 
o DUB 
o BUK 

 
2. KANADA MÁ VE ZNAKU LIST JEDNOHO STROMU. JAKÉHO? 

o DUB 
o LÍPA 
o JAVOR 

 
3. JAKÝ STROM JE NAŠÍM NÁRODNÍM STROMEM? 

o SMRK 
o DUB 
o LÍPA 

 
4. KTERÁ ROSTLINA MÁ BÍLE KVĚTY? 

o VIOLKA VONNÁ 
o SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK 
o JATERNÍK PODLÉŠKA 

 
5. KTERÉ ZVÍŘE JE CHRÁNĚNÉ? 

o PRASE DIVOKÉ 
o REJSEK OBECNÝ 
o RYS OSTROVID 

 
6. ČÍM SE ŽIVÍ JEŽEK? 

o SLIMÁKY, HLEMÝŽDI, HMYZEM A MALÝMI HLODAVCI 
o JABLKY, HRUŠKAMI, ŠVESTKAMI, TŘEŠNĚMI 
o LESNÍMI PLODY, ŽALUDY, BUKVICEMI 

 
7. KAM SI SCHOVÁVÁ VEVERKA SVOJE ZÁSOBY NA ZIMU? 

o DO DUTIN STROMŮ 
o DO SKRÝŠE V ZEMI – VYHRABE DÍRU 20-30 CM HLUBOKO 
o DO SVÉHO HNÍZDA 

 
8. JAK SE ZDRAVÍ JEZEVCI? 

o OČICHÁNÍM  
o  
o TŘENÍM ZADKŮ O SEBE 

 
9. JAK SE NAZÝVÁ SAMEC PRASETE DIVOKÉHO? 

o DIVOČÁK 
o KŇOUR 
o BACHYNĚ 

 
10. JAKÝ PTÁK JE POVAŽOVÁN ZA STRÁŽCE LESA? ZNÁT HO MŮŽEŠ 

Z KRAKONOŠSKÝCH POHÁDEK, KDE BYL KRAKONOŠOVÝM POMOCNÍKEM.  
o SOJKA 
o STRAKAPOUD 
o KUKAČKA 



PŘÍLOHA Č. 3 
CO DO LESA NEPATŘÍ? 


