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DDOONN  BBOOSSKKOO  DDĚĚTTEEMM  
 

1. STANOVIŠTĚ – URČENO K 2. BANNERU 

Varianta A) rolnické práce na poli – slalom s kotoučem (dětský, dospělý) + naložit  

do něj nářadí (také v dětské a dospělé velikosti); mimina, která neuvezou ani kotouček,  

mohou s dětským nářadím chodit 

Varianta B) dřevěná polínka – stavět na sebe, pagodu… 

 

2. STANOVIŠTĚ – URČENO K 3. BANNERU 

Varianta A) beránci – malé děti budou sbírat poházené bílé míčky cca na 1m2, nebo třeba bonbóny či lízátka  

a za odměnu si budou moci jedno z nich nechat; velcí budou sbírat třeba velké bílé dřevěné korálky se zavázanými 

očima, prostor jim bude vymezen provázkem 

Varianta B) beránci – vyhledávání rozdílů na obrázcích oveček 

Varianta C) kejkle – malé děti přejdou s otevřeným deštníkem po provaze, který bude položený na zemi; starší mohou 

jít po klacku (trámku, otočené lavičce), mohou se uprostřed otočit… 

 

3. STANOVIŠTĚ – URČENO KE 4. BANNERU 

Varianta A) kouzlo – naučit děti nějaké karetní kouzlo – je nutné rozlišit malé, velké děti 

Varianta B) kouzlo – prolézání papírem 

Varianta C) studium pro kněžství – malé děti by mohly skládat rozstříhaný obrázek Dona Boska – malého Jeníka,  

větší děti mají složitější obrázek, ty ještě větší modlitby např. Otče náš, Zdrávas, Věřím… (po slovech, po větách), 

fajnšmekři mohou i latinsky 

 

4. STANOVIŠTĚ – URČENO K 5. BANNERU 

Varianta A) svíčky – sfoukávání svíček, malé děti málo, velké víc najednou; nebo počet svíček podle věku 

Varianta B) kněžství – malé děti by mohly obléknout panenku jako pana faráře ;-) nebo třeba jen papírovou + mít 

k tomu velké barevné obrázky, jak se co jmenuje; velké děti by se mohly za ministranta nebo faráře obléknout,  

nebo pojmenovávat obrázky liturgických předmětů 

 

5. STANOVIŠTĚ – URČENO K 6. BANNERU 

Varianta A) práce – zatloukat hřebíky (různě velké hřebíky a různě velká kladívka) – do prkýnka, malé děti třeba  

jen do polystyrenu; nebo třeba by se mohly zatloukat do bot, jako že jsou ševci 

Varianta B) práce – protahování tkaniček obrázkem (malé děti hračku, velké poslepu) 

Varianta C) zábava – hra (rychlá, bez dlouhého vysvětlování pravidel) – mohla by být jak s míčem, tak i desková, 

karetní… 

 

6. STANOVIŠTĚ – URČENO K 7. BANNERU 

Varianta A) pes – mít velkou hromadu plyšáků, za úkol by bylo najít psa (malé děti míň plyšáků, velké děti poslepu) 

Varianta B) modlitba – viz varianta 3C 

 

7. STANOVIŠTĚ – URČENO K 8. BANNERU 

Varianta A) svět – poznávání vlajek, slepá mapka, vybarvování vlajek, přiřazování vlajek státům; střílení míče na koš  

se správnou vlajkou 

Varianta B) svět – lidé přicházeli z celého světa – děti by mohly mít za úkol přejít schodky (jako hory) 

Varianta C) svíčky – viz varianta 4A 


