
Zmrzlinový stánek 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Zkoumání dizajnu stánku 
• Účelová stavba 
• Chování při nákupu 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9333 Vozidla 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• zmrzlina 
• stánek 
• dodávka se zmrzlinou 
• pružný 
• poutavé 
• rozpoznatelné 
• řidič 
• zákazníci 
• prodej 
 
 
Pochopení 
 

Elena vlastní zmrzlinový stánek a v létě prodává zmrzlinu                            
v parku. Obchodu se daří, ale Elena ví, že by se daly tržby                       
i ztrojnásobit, pokud by zmrzlinu prodávala ještě na jiných                  
místech, třeba při sportovních událostech nebo přímo u moře!  
 

Elenin stánek je provizorní a moc dlouho už nevydrží. Začne   
přemýšlet, jak by mohla zmrzlinu dopravit i na další místa.             
Potřebovala by nějaký prostředek na kolech, který upoutá                          
pozornost. Má spoustu nápadů, ale jak je zrealizovat? 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Jak si lidé všimnou, že se jedná o dodávku se zmrzlinou?        
  Děti mohou přidat zvuky a znělky, aby lidé v okolí zaznamenali,  
  že přijela zmrzlinářka. 
 

• Ať děti přemýšlí, jak je dodávka se zmrzlinou chráněna před  
  sluncem. Elen prodá nejvíce zmrzliny za slunečných dnů, takže  
  ochrana před sluncem je nutná. 
 

• Znají děti názvy druhů zmrzlin? Jaká je jejich nejoblíbenější? 
 
 
Pokračování 
 

• V neděli bývá Elenina dodávka se zmrzlinou v parku. Ráda  
  by ji nějak zatraktivnila a získala další zákazníky. Ať děti             
  přemýšlí, co by mohlo zákazníky upoutat (zvuky, barvy atd.). 
 

• Elena si všímá, že zákazníci, kteří kupují zmrzlinu, často                      
  Postávají opodál. Někteří se dokonce ptají na možnost                         
  posezení. Elena by jejich přání ráda vyhověla, ale je v jednom  
  kole a nemá na návrh konstrukce čas. Potřebuje speciální             
  lavičku, kterou by snadno složila do dodávky. Jenom děti ji     
  mohou pomoci!  
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Konstrukce 
 

• Navrhněte a zkonstruujte dodávku se zmrzlinou, která bude  
  snadno rozpoznatelná. Nesmí v ní samozřejmě chybět prostor  
  pro řidiče a vybavení pro prodej zmrzliny. 




