
Tučňáci na ledu 

 

Motivační básnička 

Copak mají tučňáci,  
copak mají na práci.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

Od hlavy až po paty,  
oblíknou si kabáty.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

Kolíbané houpy hou,  
jdou ledovou krajinou.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva.  

 
Na oko se tučňáci,  
tváří jako vojáci.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

Nenechme se ale splést,  
je to od nich pouhá lest.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

Neb žádného tučňáka,  
být vojákem neláká.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

A jelikož tučňáci,  
mají rádi legraci.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

Za každého počasí,  
jen si hravě skotačí.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva.  

 
Na souši i pod vodou,  
kolíbaj se houpy hou.  
Bum-ta-ra-ta bum raz dva. 

 

 

 

 



Tučňáci na ledu 

Pomůcky: Čtvrtka A4 

                      Čistý bílý papír A4 

                      Velký štětec 

                      Kuchyňská sůl 

                      Modrá vodová barva 

                      Černá, bílá a oranžová tempera 

                      Kelímek na vodu 

                      Špejle nebo vatová tyčinka 

                      Svoje prstíky 

 

 

Postup: 

1.  Vezmi si bílou čtvrtku, vodovou barvu, vodu 
a štětec. K tomu si připrav sůl. Natři 
vodovou barvou čtvrtku a rychle na to sypej 
sůl. Bude ti tam tvořit takové tečky. Když by 
ti to nešlo, na pomoc si zavolej maminku 
nebo tatínka.  

 

 

 

 

2. Až ti to uschne, utrhni si kousek bílého 
papíru. Když ti to nepůjde, zkus poprosit 
maminku nebo tatínka, aby ti ho utrhli nebo 
ti to ukázali. Můžeš si tam nalepit kousků, 
kolik budeš chtít. Poté si vezmi tuhé lepidlo 
v tyčince, natři papír a přilep ho na své slané 
moře. Připrav si černou barvu a svůj paleček. 
Palec namoč do barvy, a obtiskni si tučňáků, 
kolik chceš. Klidně i do moře, tučňáci se rádi 
koupou. 



 

3. Až ti tučňáčci zaschnou, připrav si bílou 
barvu a namoč do ní jiný prstík. Nejlépe 
malíček. A začni tiskat zvířátkům bříško. 

 

 

 

 

 

 

4. Nech na chvilku bříška zaschnout a připrav 
si špejli. Zlom jí v půlce a budeš mít dvě 
kratší. Každá špejle je na jinou barvu. Jednu 
špejli namoč do bílé barvy a udělej 
tučňákovi oči. Druhou špejli namoč do 
oranžové barvy a udělej tučňáčkům 
zobáčky. 

 

 

 

 

A máš hotovo. Vyrobil/a sis rodinku plnou tučňáků. 

                       

                      

 


