
MOTÝL, VČELKA, ČMELÁČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leze, leze brouk 
Zkusíme si zacvičit jako brouček podle básničky: Leze, leze brouk (lezení v podporu 
dřepmo), vítr do něj fouk (zastavit se), roztočil se dokola (točení se v podporu dřepmo 
jedním a pak druhým směrem, aby se nám netočila hlava), zavolejte doktora, převalil se 
brouk (svalení se na bok a přetočení na záda). 
 

2. Motýl, včelka, čmeláček 
Viděli jste už někdy motýla, včelku a čmeláka? Víte, jak vypadají, z čeho se skládá jejich tělo? 
Kam byste je zařadili: ptáci, hmyz nebo ryby? Ano, patří mezi hmyz. Máte doma nějakou 
knížku s obrázky hmyzu? Kteří další tvorečkové patří do třídy hmyzu? Patří sem i pavouci? 
Znáte nějakou pohádku, kde hlavním hrdinou je právě hmyz (Ferda mravenec, Broučci, Včelí 
medvídci, Motýl Emanuel a Maková panenka, Včelka Mája….). Znáte nějakou písničku o 
motýlkovi, včeličce, berušce? Zazpívejte si ji…např. 

• Motýlku, motýlku, modrásku čilý, už běžím za tebou, počkej mě chvíli. Usedni na stráni, 
nebo mě na dlani. Chtěl bych ti povědět, že jsi mi milý… 

• Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí. Hned, hned, hned, dej mi včelko 
med… 

 

3. Maluji, maluji… 
V předešlé aktivitě jste si zopakovali vše o hmyzu a nyní si můžete některý hmyz nakreslit, 
namalovat nebo vytvořit z různých materiálů, které doma najdete (látek, dílků stavebnic, 
z korálků, kapesníčků, ponožek apod.). 
 

4. Jarní procházka 
Dnešní aktivita začíná již doma. Tady se musíme na vycházku připravit. Co si oblékneme? 
Co si už oblékat nemusíme oproti zimnímu období? Jsme připraveni a hurá ven! 
Na procházce se zaměříme na jarní stopy. Co jsou to jarní stopy? Podle čeho poznáme jaro? 
Vzpomeňte si na první aktivitu. (sluneční paprsky, jarní květinky, nová travička, pupeny na 
stromech, rozkvetlé keře, létající hmyz, ptáci, kteří se vrátili z teplých krajin a začali si 
opravovat hnízda apod.) Když venku nějakou jarní stopu najdete, vyfoťte si ji, zapište si ji a 
doma si ji můžete nakreslit, vytvořit myšlenkovou mapu „Jarní stopy“. 
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