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Téma: Hrajeme si na indiány 
Týden 3. 8. – 7. 8. 
Pondělí 
V pondělí budou mít možnost děti pracovat s mapou a globy. Společně si přečteme příběh o Kryštofu 
Kolumbovi. Potě bude dětem nabídnuta výroba indiánských čelenek a písnička Indiánská rodina 
s doprovodem klavíru. Po odpoledním odpočinku můžeme dokončovat ranní výtvarnou aktivitu, dělat 
pracovní listy nebo pracovat s pomůckami. 

Úterý 
V úterý vyrazíme brzo na zahradu mateřské školy. Ranní řízenou činnost uskutečníme v indiánském 
stanu – týpí. S sebou si vezmeme orffovy nástroje a společně zkusíme vymyslet vlastní indiánskou 
písničku. Poté si zahrajeme hru na opakování rytmu. Až společnou aktivitu dokončíme zahrajeme si 
hru s kameny. Budeme jimi střílet do vyznačeného kruhu. Po poledním klidu si zkusíme pokus 
s vodou a šiškou. A kdo nebude chtít pozorovat může pracovat s pomůckami nebo pracovními listy. 

Středa 
Ve středu si vyrobíme indiánský náhrdelník z přírodnin (případně jiného materiálu) a nitě. Přečteme si 
krátký úryvek o cizokrajných zvířatech. Venku si zahrajeme hru hod na bizona (střelba na cíl). 
Odpoledne si zkusíme vytvořit indiánskou mapu, ostatní děti mohou pracovat s pomůckami nebo 
dělat pracovní listy. 

Čtvrtek 
Dnes nás navštíví Medou s keramickou dílnou. Společně si vytvoříme tematické výrobky z keramiky. 
Odpoledne si zazpíváme písničku Malí indiáni od Míšy Růžičkové. Zahrajeme si pohybovou hru 
„indiánská pošta“. 

Pátek 
V pátek se naučíme anglickou písničku „Ten little indians“. Poté si zahrajeme hru „indiánská čelenka“. 
Odpoledne budeme odpočívat a zahrajeme si hry, které jsme se tento týden naučili.  

  



Týden 10. 8. - 14. 8. 
Pondělí 
V pondělí si vyrobíme indiánský totem z papíru. Poté se naučíme písničku Indiáni. Odpoledne si 
zkusíme uvázat několik uzlů. Můžeme pracovat s pomůckami nebo dělat pracovní listy. 

Úterý 
V úterý si přečteme příběh o hudebních nástrojích indiánů. Poté si z PET láhve (případně krabičky od 
sirek) vyrobíme chřestidlo. Odpoledne chřestidlo využijeme k hudební improvizaci a zkusíme odlákat 
zlé duchy.  

Středa 
Ve středu se naučíme „Šamanovo zaříkání“. Poté si zkusíme přeskočit papírový oheň. Venku si 
zahrajeme hru – území Apačů (a lá židličkovaná). Odpoledne budeme šít papír se vzorem indiána a 
zazpíváme si indiánskou ukolébavku „Ho ho watanay“. 

Čtvrtek 
Ve čtvrtek si poskládáme puzzle s motivem indiánů a podíváme se na krátký animovaný film 
Indiánská legenda. Odpoledne si vyrobíme šamanský bubínek a vyzkoušíme si „hokus pokus, léčivé 
prameny“. 

Pátek 
V pátek již všechno známe, a tak vyrazíme na stezku odvahy za šamanovým pokladem. Odpoledne 
budeme odpočívat a zazpíváme si, zahrajeme si hry dle výběru dětí. 

Aktivity navíc jsou zásobníkem dalších nápadů a inspirací k tvorbě. Je to příležitost reagovat na děti a 
jejich aktuální zájem. 

 

 

 
 


