
VYROBTE SI SVOU RAKETU 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Ruličku od toaletního papíru, alobal, lepidlo nebo tavnou pistoli, barevné papíry, nůžky, tužku, 

pastelky, popř. svou fotku. 

 

POSTUP: 
Ustřihněte tolik alobalu, abyste jím obmotali celou ruličku. Dole zahněte zbytky alobalu dovnitř 

a nahoře ze zbytku alobalu vytvořte špičku rakety. 

 

Teď vystřihněte trojúhelník přibližně velikosti špičky rakety a nalepte jej na ni. Můžete použít 

klasické lepidlo anebo tavnou pistoli, pokud ji doma máte – vše pak bude držet lépe. Ale pozor! 

Tavná pistole je horká a mohli byste se popálit. Proto poproste rodiče nebo jiného dospělého, 

aby vám s lepením pomohl. Dál si vystřihněte čtvereček a rozstřihněte jej uhlopříčně – 

od jednoho rohu ke druhému. Vzniknou vám dva stejné trojúhelníky. Potřebovat budete také 

menší obdélník a dva kruhy (jeden menší a druhý větší). 



 

Trojúhelníky na jedné straně malinko ohněte a nalepte do spodní části rakety. Mezi tyto 

trojúhelníky přilepte obdélníček. Kolečka nalepte na sebe. Na to menší nakreslete sebe 

nebo na něj přilepte svou fotku. Budete vykukovat z rakety, která se chystá do vesmíru! 

Čím barevnější papíry použijete, tím bude raketa veselejší! 

 
 



CO PROCVIČUJETE: 
Při manipulaci s nůžkami, lepení a kreslení procvičujete jemnou motoriku a grafomotorické 

dovednosti. Díky rozmisťování trojúhelníků na raketu trénujete prostorovou orientaci. Naučíte 

se rozeznávat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Raketu si můžete 

jakkoliv vyzdobit, a tak rozvíjíte svou kreativitu. Prohloubíte rovněž svou pozornost 

a vytrvalost. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Dávejte pozor, aby dítě při stříhání správně drželo nůžky a sledovalo, kde stříhá. Všimněte si, 

zda jej musíte k opatrnosti pobízet nebo obezřetnost vychází z něj. Zjistěte, zda dítě rozlišuje 

geometrické tvary a zná jejich názvy. Pokud ne, ukažte tvary dítěti, pojmenujte je a přirovnejte 

k něčemu, co dobře zná. Při držení tužky/pastelky dbejte na správný špetkovitý úchop. Učte 

dítě samostatnosti a nechte jej co nejvíce pracovat samotně. 

 
ZDROJ NÁPADU: https://cz.pinterest.com/pin/525584218987606372/ 

 

 

 


