
ZIMA – ESKYMÁCI 

 

Život Eskymáků je zajímavý. Chtěl/-a bys ho prozkoumat? Máme pro Tebe 

připravené zajímavé aktivity, které Tě určitě budou bavit. A pokud si nebudeš 

vědět rady, rodiče, prarodiče, nebo starší sourozenci Ti určitě pomohou. 

 

- můžeš se doma naučit básničku s maminkou, nebo s tatínkem, kterou vymyslela 

a napsala paní učitelka Marcela: 

 

Eskymáci 

Eskymáci, ti se mají, 

celý den si jenom hrají. 

Koulují se na ledu, 

ryby mají k obědu. 

Velká zima všude je, 

kožíšek je zahřeje. 

Místo auta saně mají, 

na tučňáky zamávají. 

Do iglú jdou večer spát, 

bude se jim něco zdát. 

 

- hra „Na Eskymáky“ 

S rodiči si můžeš v zimě zahrát eskymáckou honičku ve sněhu. Kdo bude honit, 

bude držet třeba šišku. 

 

- rozumové aktivity 

Na procházce zimní přírodou si vymysli řeč Eskymáků – různé slabiky, slova. 

Například „pa-pu-po, ro-ra-ru, ši-šo-ša“ atd. Můžete si tak s rodiči chvíli povídat 

a užít si trochu legrace. 



 

- hudební aktivity 

Můžeš si také vymyslet eskymáckou písničku na vytvořené slabiky (pa-pu-po, la-

lu-lo, apod.) na jakoukoliv známou písničku. Např. na melodii „Pec nám spadla“, 

„Skákal pes“. Ke zpěvu můžeš připojit také rytmickou hru na tělo (tleskání, 

dupání, tleskání do kolen, tleskání křížem na ramena, apod.). 

 

- prožitkové učení 

S pomocí rodičů si uvař čaj, přidej si do něj citron a med a společně si ho u stolu 

vypijte. Můžete si u toho povídat, jak se v zimě žije Eskymákům, kde bydlí, jaké 

mají domečky, domácí zvířata apod. Můžete si také udělat výlet do místní 

knihovny, půjčit si knihu o životě Eskymáků a dětský atlas světa a společně se 

vydat na pomyslný výlet po mapě. 

 

- výtvarné činnosti 

Namaluj si zimní krajinu bílou barvou na modrou čtvrtku. Pěkně se oživí 

figurkami Eskymáků vystřižených ze zbytků vhodných látek (kožešiny, úplet, filc 

atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyrábění 

Vyrob si tučňáka nebo Eskymáka z papírové ruličky podle vzoru. Budeš k tomu 

potřebovat papírovou ruličku od toaletního papíru, barevné papíry, černou 

pastelku, nůžky, tyčinkové lepidlo. Pro pozadí můžeš použít třeba bílý papírový 

ubrousek, nebo kousek bílé látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zahraj si barevné sudoku 

Připrav si pastelky a vybarvi zbylá iglú tak, aby se v žádném řádku ani sloupci 

neopakovala stejná barva. 

S rodiči si můžete také vysvětlit, co je to řádek a sloupec. 

 

 

 

nakreslila paní učitelka Marcela 

 

 

 

 



Můžeš si zahrát na rybáře. Podle zadání – barevná kolečka s čísly a šipkami – 

zkus najít cestu, kudy kapříci plavou. Naučíš se tak lépe orientovat se v prostoru. 

Nakonec si můžeš zahrát na kapříka. Předveď rodičům, jak kapřík hýbe ústy ve 

vodě. 

 

 

nakreslila paní učitelka Marcela 

 


