
INDIÁNSKÝ TÝDEN 

Pondělí 1.6.2020 

První den nového týdne vyšel na 1.6. tedy Den dětí. Od ranních hodin byly přichystány zábavné aktivity 

a volba byla na každém. V kroužku jsme si prohlíželi obrázky indiánů, indiánských symbolů, děti se 

seznamovaly s novými pojmy. Začali jsme si stavět indiánskou vesnici a prostřednictvím postaviček 

jsme se domlouvali mezi sebou. Každý indián měl svého koně a sledovali jsme blížící se stádo 

bizonů…Každý správný indián musí mít barevnou čelenku. Dáme se do toho. Průběžně si děti vyráběly 

barevné čelenky s použitím temperových barev, kde tvořily barevná kombinace dle své fantazie. 

Barvičky však potřebují uschnout a tak byl čas na písničku. Jakou? No přece indiánskou od M. Růžičkové 

,,Malí indiáni‘‘. Máme sluníčkový den, a proto hurá na zahradu. Rádi cvičíme a indiáni byli mistři 

pohybu, tak jsme si dali jednu parádní překážkovou dráhu. Máte rádi zmrzlinu? Ano, to je jasná zpráva. 

Děti dostaly na hraní novou plastovou sadu se zmrzlinami, a to ještě netušily, že bude i opravdová. 

Mňam.  

 

Úterý 2.6.2020 

Abychom vypadali jako opravdoví indiáni,  bude to chtít trochu píle a trpělivosti. Nejprve jsme 

dodělávali čelenky, které byly již krásně namalované, a my jsme si je ještě dozdobili. Děti si samy 

nastříhaly drobné proužky a lepily je svisle vedle sebe, čímž vytvořily pruhovaný lem. Nádhera. Zbývalo 

jen připevnit gumku a bylo hotovo. Každý si svůj výrobek chtěl hned vyzkoušet a podívat se na sebe do 

zrcadla ☺.Jako správní indiáni museli jsme i my potrénovat jízdu na koni a hod na cíl, abychom zítra 

zvládli vše naostro v terénu. To byla legrace, párkrát nás koník shodil, rány padaly zprvu vedle, ale naši 

snaživí indiáni se nevzdávali….A byl čas na písničku. Zasedli jsme v kruhu a uprostřed byl buben. 

Nejdříve jsme si povídali krátký příběh a děti doplňovaly text. Pak měl každý za úkol vymyslet nějaký 

legrační pokřik, kdo si nevěděl rady,  tomu jsme pomohli a děti jej vyťukávaly na buben. Písnička 

Indiánská rodinka je vcelku snadná a dá se krásně doplnit pohybem, což nám usnadní zapamatování. 

Dětem se písnička líbila, opakovali jsme si jí i na zahrádce a povedlo se…Venku bylo příjemně, děti si 

vytáhly svá oblíbená odrážedla, auta, sekačky a užívali si volných her.  

 

Středa 3.6.2020 

A je to tady. Děti přišly do školky plné očekávání s usměvavou tvářičkou. Dnes se vydáme cestou 

indiánů. Čekání jsme si zkrátili navlékáním korálků a ornamentů na náš náhrdelník. Už zbývalo jen se 

obléknout a namalovat obličej ..a jde se na to. Nejprve jsme se vydali indiánským chodníčkem, 

poznávali jsme obrázky se symboly a 1. úkol byl poskládat puzzle. Následovala cesta hustým lesem, kde 

děti hledaly zvířátka. Tady musely překonávat překážky a zapamatovat si, co viděly. Všichni úkol splnili. 

Po té, co jsme vyšli z lesa, viděli jsme na louce pást se bizona,, Děti tiše, ať jej nevyplašíme.‘‘ Děti šly 

velmi tiše, vnímaly to jako skutečné. Bizon byl náš terč a každý se do něj strefoval…zásah! Jásali jsme. 

Nastal čas osedlat koně a hurá na cestu. Jako první zvěd jela paní učitelka. To byla legrace. Dále jsme 

si vyzkoušeli střílet z luku, házet oštěpem…Vše jsme zakončili indiánskou písničkou. Po obědě se dnes 

postýlky nechystají, budeme odpočívat s indiánskou pohádkou. Co nás ještě čeká? Týjo, koukejte se, 

tady jsou stopy krve, asi jak jsme byli ráno na lov. Vydali jsme se tedy po stopách. To bylo napínavé, 

všichni poctivě hledali v trávě stopy, až nás dovedly na místo, kde bylo ukryté masíčko-párečky. A co s 

tím? My budeme opékat, napadlo děti. Paráda, my budeme dělat ohýnek. Mňamky , to si pochutnáme. 

To byl ale krásný den. Všichni jsme si to užili, spokojené tvářičky toho byly důkazem. Než přišly 



maminky, odpočívali jsme na vyhřáté terase, leželi na zádech a pozorovali plující mraky, které nám vždy 

něco připomínaly…. 

 

Čtvrtek 4.6.2020 

Dnes jsme si hráli v koutcích na rodinu, stavěli jsme z kostek, u stolečku tvořili zatloukací obrázky. 

Protože na nás mrkalo za okny sluníčko, všichni jsme se moc těšili, že již vyschlo pískoviště a my si na 

něj můžeme jít hrát. Každý si našel své oblíbené hračky, někdo ryl, jiný válcoval, další dělali bábovičky 

a zmrzlinku. Dnes jsme si venku vyzkoušeli zatloukat opravdové hřebíky a připravili tak rámeček na 

tkaní. Nezapomněli jsme ani zkontrolovat zahrádku, záhon jahod. Stále jsou ještě zelené,.. Nevadí. 

Ještě trochu sluníčka a dostanou červenou barvičku.  

 

Pátek 5.6.2020 

Pochmurný den jsme si zpestřili oblíbenými činnostmi, které si děti samy zvolily. Ven jsme nemohli a 

tak nezbývalo, než vše pozorovat okny na zahradu, které byly pootevřené a umožnilo nám nejen déšť 

vidět, ale i slyšet a cítit jeho vůni. Aby nám bylo veselo, zazpívali jsme si naše oblíbené písničky 

s klavírem, protáhli si celé tělo při jogínkovém cvičení a zahráli relaxační hru na počasí. Dnes slavila 

naše kamarádka Eliška narozeniny a všechny děti ji hezky popřály, zazpívaly písničku a dali hobla. 

Protože jsme museli zůstat ve školce, povídali jsme si o tom, co jsme zažili a co se nám tento týden 

nejvíce líbilo. Každý namaloval hezký obrázek, který bude zdobit naši nástěnku v šatně. Vážně se nám 

to povedlo. A na závěr dostaly děti krásný diplom i se společnou fotečkou. Tak zase příště,  milí 

indiáni…. 

 

 

 

 


