
Černobílá inspirace 
nad přebalovací pult 

Tím, že v prvních týdnech života miminka mu 

nabídnete ke koukání něco vhodného, co 

odpovídá jeho schopnostem a zájmům, zcela 

přirozeně podpoříte zdravý rozvoj miminka. 

Když se miminko narodí, jeho zrak je sice již 

funguje (při prvním kojení již vidí tak, aby 

vidělo do tváře mamince), ale není ještě 

dostatečně vyvinutý. Novorozená miminka 

zpočátku rozeznávají pouze světlo a tmu, 

nejintenzivněji tedy vnímá kontrasty. 

V této mini elektronické knížce najdete dvě 

předpřipravené aktivity pro čerstvě narozená miminka. Jedná se o černobílé kartičky a podklady a 

návod na sestavení černobílého dvacetistěnu. 

Upozornění: Respektujte prosím, že jakékoli šíření tohoto materiálu nebo jeho částí je zakázané a je 

chráněno autorským zákonem. Jestliže se chcete podělit o tento dokument se svými přáteli, prosím 

odkažte je přímo na stránky www.slaskoumama.cz, kde si jej mohou zdarma stáhnout. Děkuji vám za 

pochopení  

Černobílé kartičky pro novorozeňátka 
Kartičky vytiskněte a rozstříhejte. Doporučují také podlepit čtvrtkou nebo kartonem, aby se vám 

s kartičkami lépe manipulovalo. A jak s vytištěnými kartičkami můžete pracovat? 

 Kartičky můžete připevnit k přebalovacímu pultu tak, aby na ně miminko pěkně vidělo. 

Ideální vzdálenost je 20 – 30 cm, jelikož na tuto vzdálenost miminko dokáže zaostřit. 

V pravidelných intervalech měňte směr, jakým na kartičky miminko kouká, aby nekoukalo 

stále pouze doprava nebo doleva. Vyberte jich vždy jen několik a čas od času je obměňte. 

 Kartičky můžete také vložit do alba a můžete si je společně prohlížet. 

 Jestliže používáte pro miminko tzv. pohybovou zónu (denní matraci) můžete pár kartiček 

umístit i sem (třeba nad zrcadlo). 

 Vyrobte závěsný kolotoč – na staré ramínko na oblečení připevněte kartičky (doporučuji je 

podlepit tvrdším papírem nebo kartonem) a zavěste tak, aby kartičky byly 20 – 30 cm na 

miminkem. 

 Přibližně kolem čtvrtého měsíce můžete podpořit miminko v otáčení hlavičky tak, že budete 

pomalu přesouvat jednu z kartiček (opět ve vzdálenosti 20 – 30 cm nad hlavičkou miminka) 

z jedné strany na druhou. 

 Pokud miminko pokládáte na bříško, můžete umístit opět dvě nebo tři kartičky před něho a 

použít je jako motivaci ke zvedání hlavičky. 

http://www.slaskoumama.cz/








Černobílý 
dvacetistěn 
Nádherné černobílé dvacetistěny vyrobíte 

velice snadno. 

Budete potřebovat: 

 Vytištěné šablony (celkem 4 stránky), 

 nůžky, tužku, lepidlo, 

 bavlněný nebo nylonový provázek, 

 pravítko a lepicí pásku. 

Krok 1 

Vystřihněte si pomocný trojúhelník a všechna předtištěná kolečka. 

Následně přiložte pomocný trojúhelník na jedno z koleček přibližně do 

středu a tužkou si na okrajích kolečka vyznačte tři body. 

Krok 2 

Na kolečko přiložte pravítko tak, 

abyste jím spojili vždy dva vyznačené body, a ohněte. 

Na každém kolečku tento krok zopakujte ještě 

dvakrát. Vznikne vám tak uprostřed rovnostranný 

trojúhelník a tři ouška ohnutá nahoru. 

Takto si připravte všechna kolečka. 

Krok 3 

Připravte si tři kupičky: dvě po pěti kolečkách (to bude horní a spodní část) a jednu se zbylými deseti 

kolečky (budou tvořit střední část dvacetistěnu). A můžeme začít lepit. Osvědčilo se mi začít nejdříve 

horní části. Vezmeme tedy první dvě koleček a slepíme je oušky k sobě. Postupně přidáváme třetí, 

čtvrté a páté. Nakonec poslední páté přilepíme opět k tomu prvnímu. Horní část máme hotovou. 

Stejný postup zopakujeme i pro tu spodní část. 

Krok 4 – závěrečný 

K horní části přilepte postupně prostřední řadu koleček a to tak, aby 

trojúhelníky byly cik cak (ony vás ty ouška navedou). V úplném závěru 

přilepte připravenou spodní část, lepicí páskou připevněte provázek a je to!!! 










