
Masopustní veselí 

Ahoj děti, dobrý den rodiče. Moc mě mrzí, že se nějakou dobu neuvidíme. 

A to jsme měli na tento týden naplánovaný karneval! Děti, nebojte se nic – o 

karneval nepřijdete. Hned jak to bude trošku možné a vrátíte se do školky - 

uděláme si ho. Slibuji na psí uši! Vy ale vůbec nemusíte nechat kostýmy smutně 

ležet ve skříni…můžete si je užít alespoň doma a poslat mi na školkový mail fotku  

      

Víte, že se takový karneval koná v době, které se říká Masopust? A co to 

ten Masopust je? Masopust je období veselí, legrace, hostin a právě i karnevalu. 

Na hostinách se jí maso, jitrnice, koláče, koblížky a jiné dobroty. 

Navrhované činnosti: 

• Úvod do tématu – pohádka Chaloupka na vršku : Jak to bylo o 

Masopustu: https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU 

• Báseň s pohybem: 

Brzy bude velký bál 

Brzy bude velký bál, hurá, je tu karneval! 

( děti se otočí okolo své osy vpravo, potom vlevo) 

Nafoukneme balónky, ozdobíme záclonky. 

( opíšou rukama ve vzduchu velký kruh, třepotají prsty nad hlavou) 

Schováme se za masku, jsme jak z hadích ocásků. 

(zakryjí i oči dlaněmi, poskakují na místě) 

 

• Předčtenářská gramotnost -  obrázkové čtení Nejhezčí maska – viz. 

příloha 

 

• Výroba masky - povídejte si doma s dětmi, za co by chtěly na 

karneval jít. Vzpomínejte, za jakou masku byly minule. Pokud doma 

masku nemáte, můžete si ji zkusit vyrobit z materiálů, které doma 

najdete – improvizujte. Jistě postačí i škraboška. Např: 

https://www.skolnisvet.cz/karnevalova-skraboska/ 

• Obličejová gymnastika – maska může být veselá x smutná x 

nazlobená x nešťastná x lekavá… zkuste obličejové grimasy 

• Dechové cvičení – snaha o tvorbu bublin pomocí bublifuku 

• Výtvarné tvoření - pokud máte nafukovací balonek, můžete 

lihovou fixou namalovat jeden z obličejů 

https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU
https://www.skolnisvet.cz/karnevalova-skraboska/


 

• Pohybová hra s poznáváním barev: „Klaun ztratil čepičku a ta měla 

barvičku…“ (obdoba hry Čáp ztratil čepičku – dítě ukáže na 

předmět v místnosti dané barvy) 

 

• Grafomotorika – kruhy. Viz. příloha Klaun s nafukovacími balónky 

 

• Pracovní výchova: modelovat z plastelíny koláče, jitrnice nebo 

jídlo, které bych si na karnevalu přál 

 

• Hudebně pohybová výchova – nácvik písně s tanečkem  

 

 

Kalamajka 

• Kala – výkop pravou nohou 

• majka – výkop levou nohou 

• mik, mik, mik, – dup, dup, dup 

• ože – výkop pravou nohou 

• nil se – výkop levou nohou 

• kominík – dup, dup, dup 

• Vzal si ženu Elišku – zátočky za pravou rukou 

• v roztrhaném kožíšku – zátočky za levou rukou 

 

 

 

• Další – v přílohách posílám několik dalších nápadů a možných 

činností 

 

Věřím, že si alespoň nějakou aktivitu vyzkoušíte a bude se vám líbit. 

Hezké dny v těchto těžkých chvílích přeje 

Jitka a Vala 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


