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stromky 

cO buDeMe POTŘebOVAT: 
•	zelené a bílé čtvrtky 
•	ruličky od toaletního papíru
•	hnědý, bílý nebo růžový krepový papír 

•	fixy, pastelky
•	nůžky 
•	 lepidlo

U výroby papírových stromečků vysvětlíme dětem rozdíly mezi jehličnany 
a listnáči. Na stromy můžeme také nalepit plody či květy vytvořené z barevného 
či krepového papíru a ukázat dětem, jak se strom v jednotlivých ročních obdobích 
mění.

1.  Ze zelené nebo bílé čtvrtky vystřihneme koruny stromů. Bílou korunu necháme děti 
namalovat. Ruličku obalíme hnědým nebo bílým proužkem krepového papíru, který děti 
následně přebarví. Na koruny stromů necháme děti nalepit plody nebo i zvířátka.

2.  Na dvou protilehlých místech ruličku nastřihneme a zasadíme korunu na strom.

 
TIP: 
Kvetoucí stromy lze vytvořit tak, že zmuchláme malé kousky bílého nebo růžového krepo-
vého papíru a přilepíme na korunu.

listnaté i  jehličnaté
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barevné dalekohledy

cO buDeMe POTŘebOVAT: 
•	  ruličky od toaletního 

papíru 
•	tavnou pistoli 

•	barevnou fólii 
•	provázek 
•	nůžky 

•	dekorativní pásky 
•	 lepidlo
•	 lepicí pásku

S barevným dalekohledem se vypravíme do lesa nebo do ZOO a budeme 
pozorovat svět kolem sebe, ale hlavně zvířátka. Uvidíme, kam běží srna  
a na čem si právě pochutnává žirafa?

1.  Pomocí tavné pistole nebo lepicí pásky k sobě slepíme dvě ruličky. Na vnější straně kaž-
dé ruličky vytvoříme nůžkami otvor, provlékneme jím provázek tak dlouhý, aby jej děti 
mohly navléci přes hlavu, a oba konce zavážeme. 

2.  Z barevné fólie vystřihneme pruh, kterým spojené ruličky pomocí tavné pistole oblepí-
me. Přebytečnou fólii odstřihneme.

3.  Takto připravené dalekohledy děti polepují dekorativní páskou nebo ozdobí barevným 
papírem, samolepkami, třpytkami apod.

pro pozorování zvířátek
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dinosauři

cO buDeMe POTŘebOVAT: 

•	  barevné čtvrtky 
•	barevné papíry 
•	  ruličky od toaletního papíru 
•	nůžky 

•	fix 
•	  nalepovací oči
•	 lepidlo

Kdo by se nechtěl vydat do minulosti a podívat se, jak žili dinosauři? Z papíru ožijí 
všechny druhy, které s dětmi najdeme v knihách o pravěku. A po prehistorickém 
putování si děti mohou vyrobit svou vlastní zkamenělinu – třeba otisk ruky, který 
když si ho schovají, mohou časem porovnat s aktuální velikostí dlaně.

1.  Na barevnou čtvrtku si nakreslíme a následně z ní vystřihneme kruhy, které pak rozstřih-
neme na poloviny. Tyto půlkruhy budou tvořit těla dinosaurů.  
Ke každému tělu pak vystřihneme a nalepíme hlavu a ocas zvoleného dinosaura.

2.  Pak předkreslíme trojúhelníky, které děti následně vystřihnou a přilepí na hřbety dino-
saurů. Na hlavy přilepí z každé strany oko a namalují pusu.

3.  Ruličku polepíme barevným papírem a pak v polovině přestřihneme. Části na proti-
lehlých stranách nastřihneme a do vzniklých spár nasadíme tělíčka dinosaurů.
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prehistorické rostliny

dinosauří vejce

cO buDeMe POTŘebOVAT: 

•	  ruličky od kuchyňských utěrek  
a od toaletního papíru

•	zelené papíry
•	hnědý krepový papír
•	 lepidlo  
•	nůžky

cO buDeMe POTŘebOVAT: 
•	barevnou čtvrtku
•	krepový papír
•	novinový papír
•	 lepidlo
•	nůžky

1.  Odstřihneme si pruh krepového papíru širšího, než je daná rulička. Ruličky zarolujeme 
a okraje krepového papíru zasuneme dovnitř ruličky, přičemž podélný konec můžeme 
zalepit lepidlem.

2. Vrchní část ruličky na několika místech nastřihneme.

3.  Ze zeleného papíru vystřihneme oválky, které na několika místech nastřihneme a zasune-
me nebo přilepíme do ruličky, naskládané jako listy prehistorických rostlin.

1.  Novinový papír zmuchláme a vytvarujeme do podoby vejce, které následně natřeme 
lepidlem a obalíme proužkem krepového papíru.

2.  Na kousek čtvrtky nalepíme zmuchlaný krepový papír a dovnitř takto utvořeného hnízda 
vložíme připravená dinosauří vejce.
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cO buDeMe POTŘebOVAT: 
•	  modelovací hmota nebo slané těsto  

(2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli, 3/4  hrnku vody, 
trochu skořice kvůli vůni)  

• pečicí papír
• různé přírodniny

Ze slaného těsta nebo modelovací hmoty vytvo-
říme placičku a následně do ní otiskneme různé 
přírodniny nebo svou ruku. Necháme na pečicím 
papíru zaschnout. 

TIP:  
K otisku jsou  
nevhodnější  
větvičky  
jehličnanu.

Vytvoř si svou zkamenělinuHRA
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