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Jak si opravdu užít  
dovolenou a výlety s dětmi 
Prázdninový Kidedu seriál – 7 tipů  
 

 
TIP 1/7 

Dotýkejte 
se přírody. 
Poznávejte 
rostliny a 
zvířata. 
Choďte bos. 
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Hračky, co nic nestojí a co baví už 
generace?  

Příroda a vše, co v ní najdete? 
  

Dejte je dětem i sobě. Léto trvá jen 
chvíli. Hráze v potoce, klackem šťourat 
do bláta, zblízka si prohlídnout 
housenku a projít se rozkvetlou loukou 
(pokud se bojíte, noste repelent na 
klíšťata), v dešti utíkat bos a bez 
deštníku – to je ono 
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TIP 2/7 

Na výletech 
vyprávějte 
pohádky,   
ujdete s dětmi 
světa kraj. 
Už žádné fňukání. 
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Bolí nožky, vy obdivujete katedrálu či 
se kocháte výhledem z vrcholů hor. Ale 

Honzíka to nebaví?  
Vymyslete si příběh, pohádku - o 
rytířích, skřítcích, Yettim či pekaři, 
který upekl ty super preclíky, srnce, 
která po sobě nechala v lese stopy 
(kam asi běžela). 
Zapojte do vyprávění a vymýšlení i 
děti. Všem se Vám hned bude lépe 
šlapat. 
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Jak si opravdu užít  
dovolenou a výlety s 
dětmi 
Prázdninový Kidedu 
seriál – 7 tipů 
 
 
 
TIP 3/7 

Dejte dětem 
více bláta, 
vody, písku, 
hlíny…. 
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Voda, bláto, kameny, písek, klacky, 
jehličí.  

Nechejte děti dotýkat se jich. 
Nachystejte si s sebou vždy oblečení na 
převléknutí a žádné promočené 
tepláky už nebudou problém. No 
dobře, možná na ten kopec vylezete 
trochu později, ale za to se 
spokojeným dítětem. PS: znáte ještě 
vy sami ten pocit chladivého bláta 
mezi prsty?:-) 
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TIP 4/7 

Při výletech a výšlapech motivujte 
děti zážitkem v cíli. Zapomeňte na 
nanuk či lízátko 
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Velký kopec? A co čeká nahoře?  
 

Houpačka ve větvích stromů, 
rozhledna, borůvky, přírodní jezírko 
nebo třeba dětský ráj v panenské 
přírodě plný podnětů. Asi není pochyb 
že tohle je lepší (a přínosnější) než tisíc 
lízátek. Garantuji, že druhý den ráno 
uslyšíte: Mami a půjdeme zase na ten 
kopec, jak tam byla ta voda a šlapací 
bagr? 
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dovolenou a výlety s dětmi 
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TIP 5/7 

Darujte dětem 
nevšední 
zážitky, ve 
kterých jsou 
hlavními aktéry 
(kapitán lodě) 
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Znáte své dítě natolik, abyste mu 
darovali jedinečný zážitek? Takový, 
který doma prostě nemá šanci zažít. 
Nemusí stát ani moc peněz, mnohdy 
stačí mít trochu odvahy a zeptat se, 
vystoupit ze svého pohodlí. Třeba Vás 
pustí strojvedoucí ve vlaku nebo 
kapitán na lodi do své kabiny a předá 
na chvíli řízení i Vašim dětem. 
Nestyďte se a dělejte crazy věci místo 
procházek v nudných muzeích. 
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TIP 6/7 

Velkoměsto, hory nebo moře? 
Vždy si dopředu pro jistotu 
zmapujte dětská hřiště. www.kidedu.cz 



Houpajdy a kolotoče se dětem 
neomrzí. Pro všechny případy tak 
mějte vždy zmapovaný terén či plán 
města a zavítejte s dětmi na hřiště. 
Bývají v městských parcích, 
přístavištích a promenádách, horských 
chatách, dálničních odpočívadlech, 
kempovacích místech. Nebo mějte po 
ruce alespoň balon, zakopat si můžete 
skoro kdekoliv (oceníte ho zvláště při 
dlouhých cestách autem). 
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Jak si opravdu užít  
dovolenou a výlety s dětmi 
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Tip 7/7 

Myslete na kvalitní jídlo. Co takhle 
piknik u vody nebo svačinka v mechu 
pod smrkem?  
Zelenina, ovoce  
a tátův zálesácký nůž. www.kidedu.cz 



Abyste Vy i Vaše děti měli celý den spoustu 
energie, vybírejte i na výletech opravdu 
kvalitní jídlo, které Vám energii dodá a 
nesebere. Raději nespoléhejte na bufety, 
většinou nevěstí nic dobrého. Pořiďte si 

chladicí tašku (vejde se i do krosny), noste si 
ovoce a zeleninu v krabičkách. Ovocná pyré 
(přesnídávky), oříšky či sušené ovoce skvěle 
osvěží, zasytí a dodají energii (i dospělým:-)  

Na oběd si připravte sandwiche nebo si 
zajděte na letní polévku. Maso a těžší jídla si 
nechejte spíše na večer. A pijte pitnou vodu 

- hodně. 
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A CO KDYŽ NA PRÁZDNINY NEODJÍŽDÍME nebo většinu léta 
trávíme doma mezi paneláky, na ulicích a v městských parcích. 
Co když se na toulkách po světě chcete podívat i do měst a nejste si 
jistí, jak to děti zvládnou? 
 
 
 
 
 
 
 

 • Žijete a zůstáváte ve městě?  
• Trávíte prázdniny u babičky v panelákové džungli?  
• Už Vás hřiště nudí?  
• Chcete prožívat venkovní procházky tak, aby čas letěl a byl 

naplněný? 
• Chcete aktivity pro děti bez dlouhých příprav? 
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Stáhněte si soubor s aktivitami do 
města na celý rok. 
 
https://www.kidedu.cz/pruvodce-mesto-na-hrani/ 
 
Využijete je vždy tam, kde jste, s tím, 
co máte u sebe. Bez příprav. Na cestě z 
obchodu v Jihlavě nebo procházce v 
Barceloně. 
 

MĚSTO NA HRANÍ 
Soubor 77 AKTIVIT 
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Do plánování léta, prázdnin a výletů 

můžete zapojit i své děti. Tříleťáci už to 
zvládají.  

Nakreslete spolu třeba schéma dne. 
Pojedeme vlakem, pak půjdeme na kopec, 
tam bude rozhledna, dáme si tam svačinku 

a půjdeme zpátky k autu. Odpoledne se 
vykoupeme v rybníčku.  

 
Dítko bude vědět, na čem je 
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Díky plánovači Kidedu Můj 
den se spolu s dětmi 

naučíte nechat něco jen a 
jen na nich.  

A Vy si odpočinete. 
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Sety ve verzích pro holčičky i chlapečky. 
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KIDEDU MŮJ DEN 
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Plánujte celé dny 
nebo jen jejich 
části, vizualizujte s 
dětmi jejich 
činnosti a NECHTE 
TO NA NICH. 
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KRÁSNÉ LÉTO, PRÁZDNINY A HLAVNĚ POHODU. 
 

OSOBNÍ TIP: AŤ JSTE KDEKOLIV A S KÝMKOLIV, VYTĚŽTE 
Z OKAMŽIKU NEJVÍCE.  

 
 

 
ŽIJTE TADY A TEĎ. 

Jezte meloun a mazlete 
se s dětmi, dokud to jde. 

 


