
PIRÁT 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Karton, tužku, nůžky, plastový kelímek (může být od jogurtu), proužek alobalu, dvě ruličky 

od toaletního papíru, lepidlo, provázek, černý papír, gumu, pruhované tričko, šátek. 

 

POSTUP: 
Vytvoříme si spolu kostým piráta. Samozřejmě v nápadech se meze nekladou. Pokud vás 

napadne vytvořit si něco navíc, rozhodně můžete. Každý správný pirát potřebuje mačetu, hák, 

dalekohled a klapku na oko. A jak si je připravit? 

 

Mačeta 

Budete potřebovat karton, tužku a nůžky. Na karton si předkreslete tvar mačety a vystřihněte 

ji. Můžete si ji vyzdobit – třeba pokreslit nebo polepit barevnými papíry. 

 
 

Hák kapitána Hooka 

Budete potřebovat plastový kelímek (může být od jogurtu), nůžky a proužek alobalu. Ve dně 

kelímku udělejte nůžkami díru – pozor, ať si neublížíte. O pomoc můžete požádat rodiče. 

Z alobalu vytvořte ruličku, kterou zasunete do připravené díry v kelímku. Ze zbytku alobalu 

vytvarujte hák. 

 



 
 

Dalekohled 

Budete potřebovat dvě ruličky od toaletního papíru, lepidlo, provázek a nůžky. Ruličky si 

libovolně ozdobte. Nakonec je slepte k sobě. Na krajích udělejte dírky – poproste rodiče 

o pomoc – a uvažte do nich provázek. 

 
 

Klapka na oko 

Budete potřebovat černý papír, nůžky a gumu. Z papíru vystřihněte tvar, který vám zakryje 

oko. Pak k němu přilepte nebo uvažte gumičku. 

 
 



Zbytek kostýmu 

Oblečte si pruhované tričko (třeba nějaké staré, které můžete potrhat). Na hlavu si uvažte 

šátek. Samozřejmě použijte také zbytek rekvizit, které jsme si společně vyrobili – pásku 

přes oko, dalekohled, hák a mačetu. 

 
 

CO PROCVIČUJETE: 
Potrápíte svou kreativitu, jemnou motoriku a zrakové vnímání. Po vytvoření kostýmu zažijete 

mnoho zábavy a díky tomu také pracujete se svou fantazií. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
S některými úkoly budou děti potřebovat Vaši pomoc – např. proděravět plastový kelímek 

nebo rolku od toaletního papíru. Podpořte je při vymýšlení dalších rekvizit pro kostým (např. 

pirátský klobouk). Všímejte si, jakým způsobem dítě pracuje – je trpělivé a pečlivé? Drží 

správně tužku a pastelky? Jak stříhá? Jak při tvoření sedí? 

 


