
dětský
deník



dětský  deník

leden
2017



3

zimní omalovánky
Vymaluj si obrázek podle naší nápovědy. Každé číslo má svou barvičku.

oranžová      světle hnědá      světle modrá         zelená             modrá              růžová        žlutá          tmavě hnědá  
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Jak tráví zimu naše zvířátka?
Poznáš na obrázcích sedm zvířat, která u nás žijí ve volné přírodě? Napovědět ti může 
osmisměrka, kde všechna z nich najdeš (hledej v těchto směrech:          ).  
Pozor, do osmisměrky se schovalo i jedno exotické zvíře, které u nás potkáš maximálně 
v zoologické zahradě. 
 
Až všechna pojmenuješ, zamysli se nad tím, co asi dělají přes zimu, když je venku sníh, 
mráz a málo potravy. Zvířátka jsou naštěstí mazaná a umí si s nepříznivými podmínkami 
poradit. Pospojuj je se správnými odpověďmi na další straně (např. 3a).  
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a) Spí v bahně pod vodou, třeba i na dně vašeho zahradního jezírka.

b) Zimu dvakrát nemusí, a tak sbalí rodinu, kamarády a odletí do Afriky.

c) Před zimou se pořádně vykrmí a zaleze chodbičkou širokou přibližně 25 cm do své 
nory, která může být až 5 metrů pod zemí.

d) Schová se do kompostu v zahradě nebo do suché zídky a probudí se až s prvními 
slunečními paprsky.

e) Přes zimu vyhledává klidnější oblasti, přilepšuje si v krmelci a obvykle shazuje parohy.

f) Ukryje se v jeskyni, opuštěném dole nebo sklepních prostorách a hibernuje.

g) Přečká zimu v brlohu, ale stále vnímá zvuky z okolí a může se snadno probudit.

Víš, co je to hibernace? Jedná se o zimní klidové stadium, kdy zvířátko sníží svou 
tělesnou teplotu téměř k nule, zpomalí dýchaní i srdeční tep a zastaví trávicí pohyby, aby 
neztrácelo energii.

Výsledky spojovačky (např. 1a, 2f) si vypiš sem, budou se ti hodit v příštím čísle deníku.

Jaké zvířátko je v osmisměrce, ale není na obrázcích? Umíš ho nakreslit? 
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Vyrob si krmítko z grepu a provázků

Někteří ptáci na zimu odlétají do teplých krajů, spousta jich tady však zůstane. V létě se 
živí bobulemi i hmyzem, v zimě je pro ně ale hledání potravy náročné, a tak rádi zavítají 
do krmítek. Jedno si hravě vyrobíš i ty a můžeš si s námi také zasoutěžit! Návod najdeš 
na našem facebooku Rodina a děti: Co teď letí nebo na stránce Slevomat blogu, kde jste 
stáhli Deník.

Chci soutěžit o kredity

Až vyrobíš krmítko, můžeš se s maminkou nebo tátou zúčastnit soutěže celkem o 3000 kreditů 
na nákup na Slevomatu (1 kredit = 1 Kč) a pak si třeba užít parádní rodinné zážitky. 

Stačí, když na mail deti@slevomat.cz pošlete fotku krmítka z grepu nebo třeba krmítka 
vytvořeného podle vlastní fantazie. Každá desátá odpověď v pořadí vyhrává 300 kreditů, 

celkem se tedy bude radovat 10 z vás. Do soutěže budou zařazeny všechny fotky 
došlé do neděle 29. 1. Výherce vyhlásíme na dětském facebooku  

Rodina a děti: Co teď letí v pondělí 30. 1.  2017 ve 14 hodin. 

https://www.slevomat.cz/blog/prispevek/927-vyrobte-s-detmi-ptaci-krmitko-z-grepu
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Chceš ptáčkům do svého krmítka něco nasypat? 
Zkus slunečnici, mák, proso či lněné semínko. 

Viděl/-a jsi ptáčky, kteří se u krmítka objevili? Poznal/-a jsi některé? 
Vypiš si je:

Zkus dopsat jména ptáčků, kteří v zimě neodlétají za teplem a rádi si z krmítek plní  
bříška. 
Pomoci ti mohou tato zatoulaná písmenka, mezi kterými najdeš ta správná do každého 
slova: R L A H A Č S R A E D A T A 

V _  _  B _  C 
H R _ _ I _ K A
_ Ý K O _ _
D _ _ E L
_ _ V R _ N
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Obrázkové čepicové sudoku
Vezmi tužku a do prázdných políček domaluj chybějící obrázky. Ale pozor, v žádném  
sloupečku ani řádku nesmějí být dvě stejné čepice.

Obrázkové sudoku - těžší
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Zahraj si bingo – parádní hru pro celou rodinu, při které se skvěle pobavíte. Uvidíš třeba, 
jak táta předvádí želvu nebo jak maminka chodí pozpátku. Před začátkem hry se společ-
ně domluvte na výhře pro vítěze. Může to být třeba zmrzlina, lízátko nebo zlatá rybka.  

 

Pravidla hry: 
 
1. Vystřihni kartičky s úkoly a dobře je promíchej.

2. Každému hráči dej záznamovou tabulku s prázdnými políčky. Pod ni si každý 
 doplní případnou výhru.

3. Každý den si vylosujte jeden úkol.

4. Přečtěte nahlas zadání úkolu a zkuste ho splnit. Každý hráč plní pouze svůj 
 vlastní úkol.

5. Když se vám podaří zadání splnit, namalujte si do tabulky hvězdičku.

6. Každý úkol může jeden hráč plnit pouze jednou. Pokud si vytáhnete úkol, který 
 jste už splnili, dejte ho stranou a vylosujte si jiný.

7. Vyhrává ten, kdo jako první splní 5 různých úkolů, získá 5 obrázků v řadě  
 a zavolá „Bingo!“

8. Vítěz má nárok na předem dohodnutou odměnu.

 

Tip: Hra vás může bavit třeba týden, kdy plníte každý den jeden úkol, nebo ji hrajte 
s vybranými kartičkami třeba hodinu v kuse.

Bingo, mám bingo!
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Vzpomeň si  
na babičku 

s dědečkem či jiné  
příbuzné 

a zavolej jim.

Drž 15 minut bobříka 
 mlčení nebo si hraj 

v pokojíčku.

 Připrav rodině  
v sobotu snídani (nebo 

mamince pomoz).

Řekni každému 
členovi rodiny, 

co je na něm nejlepší.

Napodob zvuk 
pěti různých zvířat.

Předveď pomocí 
pantomimy želvu.

Dojdi do kuchyně 
pozpátku.

Dej si s někým 
z rodiny páku.

Udělej dva kroky 
jako čáp, dva jako 
žabák a další dva 
jako mravenec.

Udělej si pořádek 
ve školní tašce (kabelce, 

pracovní aktovce).

Skákej 30 vteřin 
po jedné noze.

Nauč se dnes cokoliv 
nového (třeba 5 

anglických slovíček, 
akord na kytaře, 
posilovací cvik).

Ukliď si  
na pracovním stole.

Pomoz s úklidem. 
Utírej nádobí, vyndej 

nákup nebo si  
ukliď hračky.

Sněz během dne 
nějakou zeleninu.

Namaluj obrázek.

Namaluj svou rodinu 
na vycházce v lese.

Sněz během dne 
alespoň jedno ovoce.

Přečti aspoň 3 
stránky v knížce 

nebo časopise.

Vyjmenuj 10 slov, 
která začínají 
na písmeno P.

Řekni celé rodině, 
jaká zvířátka žijí 

v lese a co jedí.

 Vyprávěj rodině  
pohádku, vtipnou  

historku nebo 
děsivý příběh.

Udělej během dne  
alespoň jeden 
dobrý skutek.

 Ustel si postel.
Zalij doma 

všechny květiny.

bingo
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Za 5 hvězdiček v jedné řadě si zasloužím ........................................ (doplň, co si přeješ)

záznamová tabulka:

*
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Vidíš tu spoušť? Všechna zvířátka ztratila své ocásky, pomůžeš jim najít ty správné?  
Potrénuješ přitom jemnou motoriku i poznávání barev a ještě ti zůstane pěkná hra. 
 
S přípravou ti pomůže maminka. Budete potřebovat:  
lepidlo, 5 dřevěných kolíčků na prádlo 
 
Jak na to: 
Vystřihněte zvířátka i ocásky. 
Ocásky nalepte na spodní část kolíčku a nechte zaschnout. 
 
 
 

Až budete mít hotovo, vezmi kolíčky s ocásky a zkus je přicvaknout na správná zvířátka.

Jak se zvířátkům poztrácely ocásky

+ =
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