
Milí rodiče, 

 

naše školka ve spolupráci s: Mezi námi, o. p. s. se aktivně zapojuje do měsíčních aktivit 

„Pohádkového roku‘‘. Děti vyrábějí výrobky, obrázky, které jsou zaměřené na daná témata  

a poté jsou prezentovány v seniorském domě. 

 

Měsíc březen s sebou přinesl i nové téma: Dášenka.  

Pro babičky a dědečky v seniorském zařízení je téma Dášenka ve většině případů velice 

blízké. Věříme, že se i touto cestou, v této nelehké době, povede iniciovat mezigenerační 

propojení a vykouzlit vzájemný úsměv na tváři. Pro předškoláky to může být obohacující 

forma distanční aktivity s motivací pro dobrý skutek.  

Hotové výrobky, prosím, doneste 18.3. (čt) nebo 19.3.(pá) do MŠ od 8:00-11:00 hod. 

Výrobky uložte do vyznačené krabice, kterou naleznete v chodbě (u nástěnek). Věříme, že i 

vyrobená překvapení od seniorů překvapí děti později…       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Téma: „Dášenka‘‘ jsme pro vás připravili pestrý výběr výrobků. Je pouze na vás, jaký 

výrobek si dítě vybere a vyrobí (str.2). V kreativitě a zdobení se meze nekladou, můžete 

využít i netradiční zdobení, které najdete v každé domácnosti (těstoviny, přírodniny, korálky, 

knoflíky, bavlnky, …). Pokud máte doma tuto knihu, přečtěte si příběh o štěňátku. 

 

Pro inspiraci zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmGvrcsiimw&list=PLHI7TkM9s0AphKMl6G-

Ifw825k5sVy42R&index=4 naleznete odkaz s namluvenými příběhy z knihy „Dášenka čili život 

štěněte‘‘ od Karla Čapka. Tato kniha pro děti, kterou napsal a ilustroval (1933), vypráví o narození a 

růstu štěňátka foxteriéra Dášenky. Obsahuje také psí bajky a pohádky.  

https://www.youtube.com/watch?v=TmGvrcsiimw&list=PLHI7TkM9s0AphKMl6G-Ifw825k5sVy42R&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TmGvrcsiimw&list=PLHI7TkM9s0AphKMl6G-Ifw825k5sVy42R&index=4


PSÍ HLAVA  

Potřebujete: 

papírový talířek, hnědý a bílý papír, 

temperové barvy, štětec, černý fix, nůžky, lepidlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEJSCI Z KELÍMKU 

Potřebujete:  

papírový kelímek, barevné papíry, lepidlo,  

nůžky, fixy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGAMI PEJSEK (skládání papíru) 

Potřebujete: 

barevný papír, nůžky, černý fix 

Potřebujete: 

tvrdý karton, vlnu, plyš, oči, bambulka, nůžky, 

lepidlo/izolepa, fixu. 

 

Postup: z tvrdého kartonu vystřihni hlavu 

pejska. Na zadní stranu kartonu přilep začátek 

vlny a postupně omotej. Pokud máš hlavu 

omotanou, ustřihni konec vlnky a přilep opět na 

zadní část kartonu. Z plyše vystřihni dvě uši. Uši, 

oči a bambulku nalep. Pokud nemáš uvedené 

ozdoby, nevadí. Zapoj fantazii – použij to, co 

najdeš doma (těstoviny, přírodniny, stužky, 

kamínky, provázky,…)  


