
ŽIVOT V TRÁVĚ 
Učíme děti pokoře a respektu k přírodě a všemu živému. Pozorujeme hmyz v přírodě, všímáme si barev a 
rozmanitosti života těchto malých živočichů. 

Zakuklená housenka 

Housenka se zakuklila, (schoulíme se do dřepu) 

Do vláken se zabalila. (rukama si zakryjeme hlavu) 

Sluníčko se na ni smálo, (jsme ve dřepu a ruce natáhneme nad hlavu) 

A koukejte, co se stalo: (stoupneme si, stíníme si rukou oči a rozhlížíme se ze strany na stranu) 

Motýlek z ní vyletěl, (naznačíme rukama mávání křídel) 

Každý kdo ho uviděl, (natáhneme ruce nad hlavu, třepotáme prsty a pomalu pokládáme ruce podél těla) 

Ten mu krásu záviděl. (zatočíme se dokola) 

 

Pohybová aktivita – Bzzučící včelka 

Při této pohybové aktivitě děti procvičují pozornost, soustředěnost a také správnou reakci na signál. Hra 
dětem někdy dokáže, pěkně poplést hlavu a opravdu se snaží dávat si pozor a být soustředění. 

Hra spočívá v tom, že dospělák je včela- královna, která dává malému dítěti (včelka dělnice) úkol, ale musí 
před tím úkolem říci Bzzz (např.: Bzzz sedni si, Bzzz lehni si). Pokud před úkolem dospělák neřekne Bzzz 
malé dítě úkol neplní, protože neslyší zabzučení královny. 

(děti mohou udělat: leh, sed, zatočit se, dřep, zvednout ruce nad hlavu, zvednout jednu nohu, zvednout 
jednu ruku, zatleskat, zadupat, stát na jedné noze, vypláznout jazyk, povyskočit,..) 

 

Kreativní aktivita – Tiskátko z jablka 

Na kreativní aktivitu budeme potřebovat jedno jablko a temperové barvy. Díky jablku si děti zkusí pracovat 
s netradičním materiálem pro výtvarné činnosti a podpoří to jejich fantazii. 

Jablíčko dětem rozkrojíme na půl a jednu půlku si dítě může nabarvit libovolnou barvou. Jablko obtiskne na 
papír a vznikne tak tělo broučka. Jak si broučka děti dozdobí je už na jejich fantazii. Mohou mu dokreslit 
nožičky, nebo tykadla, oči, křidélka… Fantazii se meze nekladou a vzniknou krásné barevné kreace různých 
broučků. 

 

 

 

 

 



Písničky k poslechu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0&list=RD2ExADYtrjM0&start_radio=1&t=48 (Mravenčí 

ukolébavka) 

https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U (Komáři se ženili) 

https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI (Broučci – Míša Růžičková) 

https://www.youtube.com/watch?v=9dzYyEi6LEk (Mravenec – Míša Růžičková) 

https://www.youtube.com/watch?v=7-NH6-giqt8 (Polámal se mraveneček I.) 

https://www.youtube.com/watch?v=KJc_faTN_Vg (Stonožka Ponožka) 

https://www.youtube.com/watch?v=-GMizcBxsM8 (Chytila jsem na pasece motýlka) 

https://www.youtube.com/watch?v=oRJfDW23Fi0 (Polámal se mraveneček II.) 

https://www.youtube.com/watch?v=lAPuu2BvaRY (Chytila jsem na pasece žížalu) 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ (Beruško, půjč mi prosím jednu tečku) 

https://www.youtube.com/watch?v=46sNv3h0PIg&list=PLCvrjnD7rptPt__K00VSWmdZW_qirYbqx (Včelí medvídci-

Na políčku v jetelíčku) 

 

 

Inspirace tvoření: 

https://cz.pinterest.com/pin/684406474610985896/ (Housenka) 

https://cz.pinterest.com/pin/440860251027453284/ (Housenka – nácvik dýchání) 
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Básničky s pohybem: 

 

BROUČKOVA PROCHÁZKA 

Probudil se brouček malý- 
Jejku, to je krásný svět! 

začínáme ze dřepu,hlava skloněna  
a pomalu se "probouzíme" do stoje 

Maminko, když dovolíš mi, 
na procházku šel bych 
hned. 

pantomimou předvádíme prošení 

Maminka mu dovolila, 
říká, jen ať pozor dá, 
aby chodil pomaloučku, 
jinak spadne na záda. 

opět pantomimou - ukazováčkem 
"hrozíme" 

Brouček na tu radu nedbal, 
rozběhl se ze všech sil, 

rychlé rozběhnutí se do prostoru 

zakopl a už to bylo- 
na záda se překulil. 

po zastavení se skulíme na záda 

Záda dole, nožky vzhůru, 
nemůže se ani hnout, 
teď jen jestli má tu sílu 
pořádně se vyšvihnout! 

v lehu na zádech,  
nohy i ruce směřují vzhůru 
a třepeme jimi 

Sebral sílu, vyšvihl se, 
a to bylo příliš snad, 
otočil se jednou, dvakrát, 
ale na záda zas pad´! 

válíme sudy 

Dlouho se tak popřevracel, 
to je bída - achich ách- 

pomalu jdeme do stoje 

pak to zkusil opatrně… 
Konečně je na nožkách! 

Výskok 

 

                                                                 





 

 





 



 

 

 

 

 

 

 



Pracovní listy: 

 



Dokresli druhou polovinu včelky: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Puzzle 

 

Vystřihni a poskládej od nejmenšího… 

 





 

 

 

 

 

 



Dokresli housence části těla (kruh) podle čísel a pak vybarvíš



 



Časová posloupnost

 



 

 

 



 

 



 

 



 



Spočítej a zapiš číslicí 

 





 

 



Urči, kterým směrem včelka letí – prostorová orientace



 



 



 



 





 



Rozpoznej obrázky, které se překrývají – zrakové vnímání

 



Omalovánky :



 





 

 



 

 



Tipy pro společné tvoření : 

 

 

 



 

 


