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Pozvánka na akci MŠ 

č. aktivity 2.15 

PUTOVÁNÍ S JENÍČKEM A MAŘENKOU aneb TÝMOVÉ HRY A DEN 

ZDRAVÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE                                     

Hra je zpracována pro jednu třídu MŠ. Dá se hrát i s více dětmi, ale je třeba pro každou 

skupinu připravit materiály. Hra by ovšem byla organizačně náročnější. Jako označení 

jednotlivých skupin bychom volily razítka zvířátek, nebo pohádkových postaviček. Volbu 

necháme na Vás. 

Je třeba si celou trasu s jednotlivými stanovišti projít se všemi dětmi a vysvětlit, jakou 

formou budou úkoly plnit. Vhodné je určit si skupinu v počtu 4-5 dětí. Je nutné, aby ve 

skupině byly 1-2 starší děti. Ve skupině se při plnění jednotlivých úkolů budou děti střídat 

podle schopností a dovedností každého z nich. Skupina vždy spolupracuje na jednom úkolu 

dohromady. Protože děti budou ve skupince procházet stanoviště bez účasti učitelky, je 

třeba zajistit výsledný efekt splněných úkolů. Proto je třeba, aby každá skupina si po celou 

dobu po stanovištích nesla složku, nebo velkou obálku (dle Vašeho uvážení) označenou 

vybraným symbolem – obrázkem. Splněné úkoly budou postupně ukládat do této obálky, 

nebo složky a ponesou ji do cíle k vyhodnocení. Cesta mezi jednotlivými stanovišti bude 

označena obrázky s čísly. Děti také dostanou hrací kartu, na které mají jednotlivá stanoviště 

vyznačena. Vždy po návštěvě stanoviště a splnění úkolu vybarví prázdné kolečko 

příslušného obrázku/stanoviště, (který je totožný), kreslícím materiálem, který je připraven 

na každém stanovišti. 

CÍLEM HRY JE NAUČIT SE A UVĚDOMIT SI, CO VŠECHNO MŮŽEME PRO SVÉ ZDRAVÍ UDĚLAT, JAK SI 

POMÁHAT A BÝT DOBRÝMI KAMARÁDY, SPOLEČNĚ DOJÍT K CÍLI, NAUČIT SE BÝTI SAMOSTATNÝMI, 

UMĚT SI PORADIT. 

Pomůcky: 

- Hrací karta, medaile, pamětní list, sladkosti 

- Pro každou skupinu potřebujete velkou obálku, nebo složku označenou obrázkem 

skupiny k vyhodnocení materiálů v cíli. 

 

1. PET lahve naplněné vodou 5 ks + tužka, nebo jiný kreslící materiál 



2. velkou obálku-počet obálek by měl být pro každou skupinu s patřičným označením + 

tužka, nebo jiný kreslící materiál, pracovní list 

3. čtverec papíru pro každou skupinu + 1x předlohu poskládaného ubrousku (čtverec 

přeložený na polovinu a na čtvrtinu), předloha zůstává na stanovišti + tužka, nebo 

jiný kreslící materiál 

4. lano + tužka, nebo jiný kreslící materiál 

5. OBRÁZEK HRUŠKY rozstřihnout dle předlohy, nebo dle svého výběru, papír na lepení, 

lepidlo + tužka nebo jiný kreslící materiál 

6. obrázky OVOCE, ZELENINY rozstříhat na kartičky, 2 malé obálky pro rozdělené 

obrázky + tužka nebo jiný kreslící materiál 

7. PET lahve naplněné vodou 5 ks + tužka, nebo jiný kreslící materiál 

8. velkou obálku-podle počtu skupin s označením každé skupiny + tužka, nebo jiný 

kreslící materiál, pracovní list ZDRAVÉ ZOUBKY 

9. PET lahve naplněné vodou 3 ks, kruhy z Vaší MŠ, nebo vyrobené kruhy z kartónu dle 

přiložené předlohy + tužka, nebo jiný kreslící materiál 

10. velkou obálku-podle počtu skupin s označením každé skupiny + tužka, nebo jiný 

kreslící materiál, pracovní list PRVNÍ POMOC telefonní čísla-IZS 

 

- K dispozici budete mít všechny materiály v papírové formě (pracovní listy, 

obrázky, hrací karty, pamětní listy a medaile – je třeba si je na počet dětí 

nakopírovat ve své mateřské škole) 

- Hrací kartu označte obrázkem skupiny, popřípadě vypište jména dětí 

- Informace pro děti k jednotlivým stanovištím jsou v závěru sdělení. 

 

 

HRA ZAČÍNÁ 

Seznámení dětí s hrou: „Putování s Jeníčkem a Mařenkou“ 

PUTOVÁNÍ S JENÍČKEM A MAŘENKOU 

 

 Byl jednou jeden tatínek a ten měl dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl dřevorubec 

a chodil tak každý den do lesa, aby tam kácel stromy. Jednoho dne vzal tatínek Jeníčka a 

Mařenku do lesa s sebou. Když všichni tři došli na velikou mýtinu plnou červených jahod, 

řekl tatínek: „Tak děti, tady si můžete sbírat jahody a já zatím půjdu hlouběji do lesa, 

abych pokácel pár stromů. Ale to vám povídám, nechoďte z mýtinky pryč, já si vás tu v 

poledne zase najdu a půjdeme společně domů na oběd. Jeníček s Mařenkou sbírají 

jahody. Když jsou všechny jahody v košíčku lehnou si pod strom a všechny jahůdky sní. 

Protože na ně ještě mají chuť, tak jdou hledat dál   hlouběji do lesa až zabloudí. Les je 

stále hustší a hustší a také světla je stále méně. Jeníček a Mařenka dostanou strach. „Co 

budeme dělat?“ ptá se malý Jeníček. A protože Mařenka je starší, dostane dobrý nápad. 

„Jeníčku, vylez na strom a zkus se podívat, neuvidíš-li v dálce světýlko z nějakého domu. 

Tam určitě najdeme hodné lidi, kteří nám pomohou!“ Jeníček tedy vyšplhá na strom, 

rozhlíží se, rozhlíží… „Mařenko! Už vidím světýlko, musíme jít tamtím směrem, pořád 

rovně!“ Jeníček seskočí ze stromu, chytne Mařenku za ruku a společně se vydají 



hlubokým lesem. Po dlouhé době přijdou Jeníček a Mařenka k malé chaloupce. Už z dálky 

je cítit, jak krásně sladce voní, je totiž celá z perníku. A protože mají děti hlad, uloupnou 

si perníček. V tu chvíli se však z chaloupky ozve strašný hlas: „Kdopak mi to tu loupe 

perníček!“ Jeníček rychle skočí ze střechy a spolu s Mařenkou se schovají za chaloupku. 

Ze dveří vyleze stará ošklivá Ježibaba. Mařenka se přikrčí a odpoví: „To nic babičko, to 

byl jen větříček!“ A Ježibaba zaleze zpátky do chaloupky. „Jeníčku, musíme rychle pryč, 

nebo nás ta babice chytí a kdo ví, co by se s námi pak stalo!“ povídá Mařenka. Ale Jeníček 

má stále hlad, a tak sáhne ještě jednou po sladkém perníčku. V tom se však dveře 

chaloupky rozletí a Ježibaba chytí Jeníčka i Mařenku za ruku. „Ták holenkové a už vás 

mám!“ Jeníčka zavře do chlívku a Mařenka pro ni musí uklízet, vařit a péct a zdobit 

perníčky pro Jeníčka, aby rychle ztloustnul. Když už Jeníček snědl dostatek perníčků a 

Ježibaba měla pocit, že je pěkně baculatý, nakázala Mařence, aby rozdělala v peci oheň. 

Vytáhla Jeníčka z chlívku a povídá: „Hezky se tu chlapče posaď na lopatu a já si tě upeču!“ 

Ale Jeníček stál, a ne, a ne se posadit správně. „Tak co děláš kluku nešikovná! To si 

neumíš ani na lopatu sednout?“ Mařenka se chopila příležitosti a odpověděla za Jeníčka: 

„Prosím, babičko, tohle nás ještě nikdo neučil. Ukažte nám tedy, jak se na lopatě sedí.“ 

Ježibaba si brumlala pod vousy něco o hloupých dětech, vykasala si sukni a posadila se 

obkročmo na lopatu. V tu chvíli však Mařenka lopatu uchopila oběma rukama a šoupla 

Ježibabu přímo do otevřené pece. Jeníček zaklapl zámek, chytil sestřičku za ruku a oba 

rychle pelášili domů za tatínkem. Jenže Ježibaba znala hodně kouzel a podařilo se jí 

z pece vylézt. Začala děti honit a chtěla je chytit. Protože se jí to nedařilo, tak dětem 

v lese nastražila překážky.  

K TATÍNKOVI DOMŮ SE MOHLY DOSTAT POUZE, KDYŽ SPLNÍ VŠECHNY ÚKOLY A TÍM ODSTRANÍ 

NASTRAŽENÉ PŘEKÁŽKY. 

Musely: 

1. – běžet strašidelným lesem 

2. – rozluštit popletené obrázky a vybrat ty, které potřebujeme ke každodenní hygieně  

3. – poskládat ubrousek k obědu  

4. – projít nebezpečným potokem 

5. – poskládat obrázek očarovaných hrušek 

6. – roztřídit ovoce a zeleninu 

7. – přeskakovat přes spadlé stromy 

8. – vědět, jak uzdravit zničené zoubky od perníčků 

9. – házet kruhem a odemknout si cestu z lesa 

10. – poznat a naučit se důležitá telefonní čísla k ochraně našeho zdraví  

 

Ježibaba se těšila se, že děti překážky zastaví. Myslela si, že je chytí a odvede do své 

perníkové chaloupky. Děti věděly, že musí být odvážné a že se musí velmi snažit, aby 

úkoly splnily, protože toužily být už co nejdříve s tatínkem. Děti po velkém snažení i po 

prožití velkého strachu nakonec všechny překážky zvládly překonat.  Ježibaba už na ně 

nemohla a musela se vrátit sama do perníkové chaloupky. Jakmile děti vyšly ze 

začarovaného lesa, uviděly známou cestičku, po které došly až k jejich chaloupce. To bylo 

velké přivítání, když se s tatínkem setkaly. Děti vyprávěly, co všechno prožily a co 

všechno musely dokázat, aby se mohly vrátit domů. Společně se naučily mnoho věcí, 

které budou potřebovat znát, aby chránily a podporovaly své zdraví.  

Závěrem: A tak je to i s Vámi milé děti. S Jeníčkem a Mařenkou jste se naučily věci, které 

Vám všem pomůžou správně pečovat a chránit své zdraví. Všechny moc chválíme za to, 



že jste se zapojily do plnění úkolů, všechny jste krásně zvládly, moc jste se snažily, a proto 

si zasloužíte sladkou odměnu, pamětní list a medaili. 

Stanoviště: 

 
1. BĚH STRAŠIDELNÝM LESEM –budete obíhat postavené PET lahve (slalom vytvořený z 5 PET 

lahví naplněných vodou) 

 

2. POPLETENÉ OBRÁZKY – v obálce máte připravený list s obrázky.  Tužkou, nebo jiným 

kreslícím materiálem označíte pouze ty obrázky, které potřebujete ke každodenní hygieně. 

Poté hotový úkol vložte do připravené složky a donesete ji s sebou do cíle (viz výše). 

 

3. UBROUSEK K OBĚDU – poskládejte ubrousek z papíru dle předlohy, vložte do složky a 

donesete ji s sebou do cíle. 

 

4. CHŮZE NEBEZPEČNÝM POTOKEM – přejděte lano 

 

5. OČAROVANÉ HRUŠKY – nebojte se a složte obrázek do celku, vezměte lepidlo a nalepte 

části hrušky na přiložený papír, po té list vložte do složky k dalším úkolům. 

 

6. ROZTŘIĎ OVOCE A ZELENINU – roztřiďte na 2 hromádky obrázky ovoce a zeleniny a vložte 

do malých obálek, ty potom vložte do složky k dalším úkolům. 

 

7. PŘESKOKY PŘES SPADLÉ STROMY –přeskakujte přes 5 položených PET lahví naplněných 

vodou 

 

8. JAK UZDRAVIT ZNIČENÉ ZOUBKY OD PERNÍČKŮ – na pracovním listu uvidíte obrázky 

zoubku, potravin a předmětů zubní hygieny. Máte za úkol vytleskat název předmětu na 

obrázku, spočítat slabiky a vykreslit stejný počet koleček jako je slabik. Po splnění úkolu list 

uložte do složky k dalším úkolům. 

 

9. HOĎ KRUHEM A ODEMKNI SI CESTU Z LESA-házejte kruhy na PET lahve (3 PET lahve vedle 

sebe stojící, házení kruhy na cíl 

 

10. VYZRÁLY JSME NAD JEŽIBABOU – poznej a nauč se důležitá telefonní čísla, kterými si můžeš 

zachránit zdraví, nebo svým blízkým. Spoj čarou vždy tři obrázky, které k sobě patří – číslo, 

symbol, dopravní prostředek. Po splnění úkolu list uložte do složky k dalším úkolům a 

odnes paní učitelce do cíle. 

Přejeme Vám s Vašimi dětmi v mateřské škole hodně 

zábavy. 

Se srdečným pozdravem učitelky Leona Rousová a Jana Sýkorová 

z Mateřské školy v Rymicích 

Rymice, 14. 4. 2021 


