
 

 

Ze života hmyzu: 

Včelí pondělí: Tvým úkolem bude namalovat 3 jarní kytičky pro včelku. Maminka ti připraví malá 

barevná kolečka (zrnka pylu) a schová je po celém bytě, nebo po zahradě, a tvým úkolem je bude 

všechny posbírat, a rozdělit na talířky dle barev. 

Jelikož je včelka pruhovaná, zkusíš vzít do ruky nůžky a vystřihnout pár proužků. Již si někdy stříhal (a)? 

Vymaluj si obrázek Včelky Máji, a ochutnej med z kávové lžičky. Víš, že to je přesně množství, které 

včelka nasbírá za celý svůj krátký život. Znáš písničky o Včelích medvídcích? 

Když budeš pilná jako včelka, zasloužíš si medaili. 

Mravenčí úterý: Přečtěte si pohádku O Ferdovi Mravenci . Namaluj mraveniště, třeba tuší. Jestli nevíš, 

jak vypadá, jdi ho najít do lesa. Když budeš mít lupu, lépe uvidíš, jak spolu mravenečkové komunikují 

tykadly. Vymaluj si obrázek Ferdy Mravence. 

Zkus tento pokus - na jednu misku dej cukr, na druhou citron (sladké a kyselé). Předpoklad: Kterou z 

misek mravenec navštíví?, pozoruj reakci mravence. 

Co je ještě sladké? Co je hořké? slané?.... 

Motýlí středa: Nauč se písničku, chytila jsem na pasece.... Víš, že motýlek stejně jako včelka opyluje 

květinky sosáčkem? Ale víš, že je předtím housenkou? Uměl by ses zakuklit? Znáš příběhy Motýlka 

Emanuela? Přečti si je a zjisti, jak se jmenovala veverka. 

Beruškový čtvrtek: Víš, že beruška se správně jmenuje Slunéčko sedmitečné, ale existují i berušky s 

jednou nebo dvěma tečkami. Nauč se taneček Beruško, půjč mi tečku a vyrob si berušku z papíru. Kde 

najdeš berušku? Když budeš šikovná, zasloužíš si medaili. 

Broučkový pátek: Vyrob si broučka z klacíků, modelíny a skořápky od ořechu. Vymaluj si obrázek Brouka 

Pytlíka. Víš, kolik mají brouci nohou? Znáš nějakého broučka? Poznáš tuto hádanku? 

Hádanka: 

Má housličky, tenké strunky. Třebaže je nepatrný, 

když svůj koncert rozehrává, sluníčko mu přitakává.  

Správné c a č: 

Praví cvrček cvrčku, že ho bolí v krčku, 

Těší cvrček cvrčka, vezmi si kus brčka. 

A tím brčkem, cvrčku, polechtej se v krčku, 

Cvrky, cvrky, cvrk, cvrk, uzdravíš si krk, krk. 

Nezapomeň vyrazit do přírody, k vodě, na louku, do parku, na zahradu či do lesa a 

zvířátka sleduj, ale nezapomeň v přírodě se chováme tiše a zvířátkům neubližujeme. 
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Písnička   Chytila jsem na pasece…. 

Chytila jsem na pasece motýlka, 
protože má bleděmodrá křidýlka, 
óóó 
zůstane se mnou, 
a já s ním 
pomalu se od něj lítat naučím, 
lítat naučím! 
Lalalalalalalalalalala  
Na večer mu řeknu milí motýlku, 
nežli usnu obleť moji postýlku 
óóó 
kouknu se jednou ze všech stran, 
a vyletím z okna jako eroplán, 
jako eroplán! 
lalalalalalalalalalala 
A potom navštívím jedno okno v 
podkroví, 
spáče tiše oslovím a on mi odpoví, 
odpoví mi: koukněte se přiletěl k 
nám motýlek, 
protože má párek malých křidýlek 
óóó 
zůstane se mnou a já s ním, 
pomalu se od něj lítat naučím lítat 
naučím 
lalalalalalalalalalalalala 
 
  
  



  



 

 
 

 

    



  



  



 

  


