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Soupis materiálu pro nejmladší 
Oblast „Člověk a společnost“ – Sovík
• papíry A3, A4, barevné papíry, tužky, křídy, pastelky, nůžky, lepidlo, výseky z pěnové gumy, provázek, 

šátky, lékárnička
• digitální fotoaparát, pracovní podložky, knofl íky, korálky, nafukovací míč, knihy, kroniky s pověstmi, 

kniha písniček, básniček, říkadel

Oblast „Člověk a společnost“ – Sova
• papíry A3, A4, barevné papíry, tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, provázek, lékárnička
• digitální fotoaparát, mapa ČR, pohádkové pexeso, misky, míčky na stolní tenis, plastové kelímky, nit, 

provázek pro tvorbu telefonu, paruka, čepice, osudí, mince

Oblast „Příroda“ – Medvídě
• pastelky, lepidlo, nůžky, tužky, prstové barvy, papíry, barevné papíry – černé, mouka, lékárnička
• encyklopedie, atlasy rostlin, hub, živočichů, herbář, pomůcky pro výrobu zobání pro ptáčky, pomůcky 

pro výrobu svíček z včelího vosku, perníčků, pomůcky pro vodní závody – kbelíky, odměrné válce, 
naběračky, lžíce, digitální fotoaparát

Oblast „Příroda“ – Medvěd
• pastelky, lepidlo, izolepa, nůžky, nožík, tužky, fi xy, vodové barvy, papíry, barevné papíry, provázek, 

nitě, zavírací špendlíky, čtvrtky na kartičky s pokyny, obrázky, balicí papír, fáborky, lékárnička
• encyklopedie, atlasy rostlin, hub, živočichů, herbář, materiál pro přípravu ozdob na ptačí strom (semi-

níka, tuk, …), zahradnické nůžky, sekerka, notebook, digitální fotoaparát

Oblast „Sport“ – Koťátko
• pastelky, lepidlo, nůžky, tužky, papíry, provaz, cvičné obvazy, šátky, míče (volejbalový, gumový, pěnový, 

fl orbalový, ping-pongový), tikající budík, lékárnička
• psychomotorický padák, fl orbalky, pomůcky pro vodní hrátky – nudle, potápěcí kroužky, obruče, 

bubínek, dětské peníze

Oblast „Sport“ – Kočka
• pastelky, lepidlo, nůžky, tužky, provázek, papíry, čtvrtky na kartičky s pokyny, obrázky, balicí papír, 

fáborky, míč na vybíjenou, materiál na vytyčení hřiště, badmintonové pálky a míčky, pingpongové 
pálky a míčky, lžíce, plastové talíře, lékárnička

• stopky, sekera, pila

Oblast „Technika“ – Mraveneček
• soubor dopravních značek (zákaz vjezdu, přikázaný směr jízdy, hlavní silnice, konec hlavní silnice, 

zatáčka vpravo, zatáčka vlevo, kruhový objezd, slepá ulice), papírové hodiny, výtvarný materiál (čtvrtky, 
vodové barvy, štětce, kelímky a voda, balakryl, lepenka, připínáčky, papíry, průhledný papír, křída, 
tužky, provázek, pastelky, tupé jehly, bavlnky, černá fi xa, nůžky, děrovačka a klobouková gumička, 
drobné odměny, kartičky s pohádkovými postavami, CD s písničkami, lékárnička

• souprava na výrobu mýdla nejlépe s granulovanou hmotou, horká voda, plastové formičky na odlití 
podle počtu dětí, fotografi e své rodiny, ovoce či zelenina, dětské peníze a váha, různé druhy odpadků, 
potřeby na výrobu masek: dědečka (např. klobouk), babičky (např. dlouhou sukni a šátek), vnuka, 
vnučky (mašlička do vlasů a krátká sukýnka) a mravenečka (červený šáteček), deka

Oblast „Technika“ – Mravenec
• výtvarný materiál: kladívkové čtvrtky, barevné papíry, lepící papíry, dárkové papíry s potiskem, balicí 

papír, karton, pastelky nebo vodové barvy a štětce, nůžky, tužka, pero nebo propisovací tužka, černý 
fi x, noviny, hedvábný papír, křída, provázek, lýko, univerzální lepidlo, špejle, barevné kousky látek 
a vlny, alobal, drátek, vlasec, papírové ubrousky, sešívačky, široká průhledná lepicí páska, šablony – 
květiny, rybičky, zajíčci, kuřátka, slepičky, korálky, kolečka, dřívka, igelitová taška, mikroténový sáček, 
květináč, obaly na vajíčka, přesýpací hodiny, mincovník nebo stopky, židle, šátek na zavázání očí, 
žehlička, toaletní papír, voskové pohárky, malé igelitové sáčky, lékárnička

• kartičky s obrázky nebo názvy různých povolání, nákresy různých pomůcek a pracovních nástrojů, 
případně skutečné nástroje potřebné k vykonávání některých povolání, nahrávka písně Ten dělá to 
a ten zas tohle, přinést na schůzku některé domácí „pomocníky“ = strojky a drobnější spotřebiče 
a návody k nim obrázky/názvy ke hře Hledáme dvojice, různé druhy nůžek, včetně zahradnických, 
kuchyňských, nůžek na železo, zubaté, „cik-cak“, různé druhy materiálu na stříhání, přírodniny (listy, 
větvičky, kůra, plody, pecky, šišky, žaludy, kaštany a jiné), digitální fotoaparátů, starší fotografi e obce
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Oblast „Umění“ – Ptáče
• balicí papír, zakrývací folie, vodové barvy, štětce, tužky, samotvrdnoucí hmota (popřípadě plastelína), 

xylofon či klávesový nástroj (zajistit přístup k němu), CD přehrávač, materiál na výrobu rytmických 
nástrojů, lékárnička

• keramická hlína, modurit, modelovací podložka, tácky na hotové výrobky, modelovací očka

Oblast „Umění“ – Ptáček
• zmizík, inkoust, balicí papír, kladívkové čtvrtky, barevné papíry, zakrývací folie, voskovky, vodové 

barvy, temperové barvy, štětce, bezbarvý lak, koudel, nůžky, pravítko, tužky, lepidlo, izolepa, lepicí 
páska, jehla, nit, špejle, samotvrdnoucí hmota, CD přehrávač, hudební nástroje, materiál na výrobu 
rytmických nástrojů, lékárnička

• keramická hlína, modurit, engoba, galzura, modelovací podložka, tácky na hotové výrobky, modelo-
vací očka, lano, barevné tuše, digitální fotoaparát
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