
Milé děti, maminky a tatínkové, 

týden utekl jako voda a my se vám opět hlásíme z domova s další dávkou inspirace, tentokrát 

se zaměříme na hmyz, který žije na louce. 

 

Integrovaný blok: „Jaro píšťalku si vzalo a písničku zapískalo.“ 

                Téma: Kvetoucí louka (hmyz) /15.5. – 21.5./ 

  

Rozvíjejte poznání dítěte 

- Povídejte si s dětmi, jaký hmyz a zvířátka můžeme najít na louce. Pomoci můžou 

obrázky v příloze. (šnek, moucha, motýl, beruška, housenka, stonožka, včela, vosa, 

čmelák, mravenec, …) 

- Zkuste vymyslet, jaký užitek máme z včeliček. 

- Na obrázku si prohlédněte vývoj motýla, dokážete nějaké motýlky pojmenovat? 

- Při procházce pozorujte hmyz a zvířátka v přírodě, jak se chovají, pokud máte lupu, 

můžete pozorovat hmyz z blízka. 

 

Připravujte děti na čtení (literární a jazykové cvičení) 

- Básnička na tento týden 

Kukla 

Byla jedna kukla 

a ta kukla pukla, 

vyletěl z ní v jarní svět, 

motýl krásny jako květ. 

Potkala ho včelička, 

udivená celičká: 

Ach, co ty jsi za stvoření, 

vždyť jsi jako kytička. 

Motýlek jí ale řek: 

Což některá z kytiček lítá, 

lítá, jen se kmitá? 

Já jsem přece motýlek! 

- Vyzkoušet můžete dechové cvičení – bubláme brčkem do vody, brčkem přisajeme 

lentilku a přeneseme z mističky na mističku. 

- Čtěte dětem pohádky např. Ferda Mravenec, Pavouček Provazníček, Skřítek 

Medovníček, Včelí medvídci, …. 

- Nechte děti, ať vám popíší co se děje na obrázku, co zažily na procházce, o čem byla 

pohádka – aby se učily samostatně vyjadřovat. 

- Zrakové vnímání – složte si puzzle (rozstříhaný obrázek viz příloha) 

                               Stínové obrázky – pracovní list  (viz příloha) 



- Pokud je to možné, udělejte si výlet do přírody na louku a zkuste nějakou chvíli být 

úplně potichu a zaposlouchat se do zvuků přírody. Co slyšíte? Bzučení mouchy, včely, 

komára, cvrkání cvrčka, … ?  

- Procvičujte barvy: jakou barvu má beruška, motýl, mravenec, …? 

- Můžete zkusit vytvořit si louku doma. Na procházce si nasbírejte plošší kamínky a 

doma z nich pomocí temperových barev vytvořte broučky. (ukázka v příloze) 

- Na výrobu broučků můžete použít i krabičky od vajíček. (ukázka v příloze) 

- Připravte si žluté papírové květy, ty polijte cukrovou vodou a umístěte do trávy, po 

nějaké době je běžte zkontrolovat a uvidíte, kolik broučků se tam nachytalo, ty si 

můžete prohlédnout lupou, zkuste je pojmenovat a nezapomeňte je vrátit do přírody.  

Fotky svých výtvorů nám můžete poslat na email  ms-slunecni-

stenickova@seznam.cz 

Připravujte děti na psaní (grafomotorika) 

- Nejprve si uvolníme zápěstí, na velký formát ztvárníme let motýlka – různě vedeme 

tužku po papíru. 

- Zkoušíme kreslit spirály – ulita šneka  

- Nějaké pracovní listy jsou v příloze. 

- Zkuste si nějaké broučky vymodelovat z modelíny nebo ze samotvrdnoucí hmoty. 

- Nakreslete dětem obrys motýla nebo berušky, šneka, … a nechte je obrys obtáhnout 

pomocí modelíny nebo obkreslit přes průhledný papír. 

 

Připravujte děti na matematiku (předmatematické představy) 

- Opakujte orientaci v prostoru, pravou a levou stranu. Beruška si sedla na kytičku, pod 

stůl, vedle kamínku, … 

- Pracovní listy – příloha 

- Opakujte číselnou řadu 1-10. 

- Opakujte geometrické tvary. 

- Určujte malý x velký, více x méně. 

 

Hudebně – pohybové aktivity 

- Zpívejte s dětmi písničky př. Komáři se ženili, Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko 

(písníčka od Dády Patrasové najdete na YouTube, Včelka (noty i text v příloze), … 

- Na procházce nechte děti zdolávat určité překážky – vylézt na pařez, přeskočit 

kamínek, podlézt pod spadlým stromem, seskok z pařezu, přelézt lavičku, chůze po 

vyvýšené rovině, skoky po jedné noze, … 

- Pozorujte broučky pod kameny, kmeny spadlých stromů  - hlavní úkol je sledovat 

chování broučků když je vyrušíme, někteří začnou utíkat a jiní znehybní a 

„zneviditelní“ se. Zkuste je pojmenovat. 

Odkazy 

www.predskoláci.cz, pinterest, YouTube, www.ulozto.cz 

Krásný víkend přejí paní učitelky Eva a Simonka 

http://www.predskoláci.cz/
http://www.ulozto.cz/


OBRÁZKY Z LOUKY 

 

 



CO NAJDEME NA LOUCE 

 
 

 

  



 

MOTÝLI 

BĚLÁSEK  

MODRÁSEK  

ŽLUŤÁSEK  

BABOČKA PAVÍ OKO  

OTAKÁREK FENYKLOVÝ  



VÝVOJ MOTÝLA 

 
 

 

PUZZLE

 
  



PUZZLE 

 
 

 



 

 

 

 

  



 

 



STÍNY – PŘIŘAĎ OBRÁZEK KE SVÉMU STÍNU 

 

  



MALOVANÉ KAMÍNKY 

 

 

  



BROUČCI Z OBALŮ OD VAJÍČEK 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



PRACOVNÍ LISTY – GRAFOMOTORIKA 

 



  



 



PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

 

 

 

 



SEŘAĎ HOUSENKY OD NEJKRATŠÍ PO NEJDELŠÍ 

  



 

 

 

  



 

  



POČÍTEJ A POČET ZAZNAMENEJ DO ČTVEREČKŮ 

 

 

 



DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BERUŠCE 

 

 

  



DOPLŇ SPRÁVNÝ OBRÁZEK DO ŘADY 

 

  



TROCHA LUŠTĚNÍ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



PRSTOVÉ OBRÁZKY 

 

 

  



NĚCO MÁLO O ŠNEKOVI

 

 

  



 

  



PÍSNIČKA 

 

 


