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Hry a aktivity

Honěná s panem Bafem 

Klasická hra na honěnou. Dítě, které chytá ostatní, představuje pana Bafa. Může být za něho
převlečené (dáme mu například černé tričko a ocásek z krepového papíru).  

Skupinové hry

3,2,1 Baf

Děti rozdělíme do dvojic. Dvojice si stoupnou proti sobě asi metr od sebe. Mezi děti položíme kartičky 
s obrázkem  kočky (pana Bafa). Obrázky k vytištění najdete v příloze. Úkolem dětí je co nejrychleji
doběhnout k obrázku a vzít si ho. Ten, kdo obrázek zvedne jako první, pokračuje do dalšího kola. Druhý 
z dvojice končí ve hře. V dalším kole hrají dvojice z těch, kdo v předchozím kole zvedli obrázek jako první.
Hra se opakuje, dokud nezůstane poslední dvojice. Každé kolo odstartujeme slovy 3,2,1 Baf.  

Pan Baf a Pampeliška

Děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice představuje pana Bafa, druhý Pampelišku. Pan Baf má 
za úkol Pampelišku něco naučit. Úkoly pro pana Bafa můžeme volit podle toho, co chceme s dětmi
procvičit. Může Pampelišku učit například zavazovat tkaničku, překonat překážkovou dráhu, apod.
Po splnění úkolu se role ve dvojici otočí. 

Sardinky

Pan Baf miloval sardinky. V této hře mu je s dětmi nalovíme. Sardinky se loví do sítí. Dětem
místo sítí připravíme cedníky. Obrázky sardinek (v příloze) vytiskneme na barevné papíry,
vystříháme a zalaminujeme, aby vydržely ve vodě. Každou barvu můžeme označit jiným
počtem bodů. Sardinky dáme do vaničky s vodou (nebo umyvadla) a děti je cedníkem loví.
Každý dostane několik pokusů a následně spočítáme, kolik sardinek ulovil.  

Joyce Dunbar: Pan Baf

Podněty k diskuzi

Proč pan Baf zlobil ostatní? Chtěl je opravdu vyděsit?
Jak se pan Baf cítil, když zjistil, že už není tak mrštný a strašidelný jako dřív?
Jak se k němu chovala Anička? Měla ho ráda, i když už byl starší a nebyl tak vtipný?
Jak pan Baf přijal Pampelišku? Skamarádili se?



Tvoření

Roční období

Vybereme si jedno z ročních období a libovolnou technikou znázorníme, co je pro toto období
typické. Můžeme vybrat buď právě probíhající období nebo to, které má dítě nejraději. 

Pokud pracujeme s větší, počtem dětí, můžeme skupinu rozdělit do menších týmů podle
oblíbeného ročního období. Každý tým ztvární jedno období. 

Konkrétní příklady tvoření na téma Roční období 

Tematický arch
https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/tematicky-arch-jaro/

Podzimní závěs
https://tvorimeprodeti.cz/vytvarka/podzimni-zaves-z-prirodnin/

Letní tvoření
https://tvorimeprodeti.cz/vytvarka/10-napadu-na-letni-tvoreni-s-

detmi/ 
Malování kuchyňskou solí

https://tvorimeprodeti.cz/vytvarka/malovani-kuchynskou-soli/ 
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Příloha 1

Obrázky kočky ke hře 3,2,1 Baf



Příloha 2

Obrázky sardinek ke hře Sardinky


