
Milé děti,  

venku nám krásně svítí sluníčko a na jarní zahrádce nám bydlí maličkatí kamarádi. 

Těmto kamarádům se říká hmyz. Znáte nějaké? Určitě ano, a jestli ne, tak nevadí a 

společně si o nich popovídáme, a pak si je určitě budeme všichni pamatovat. Tento 

týden si opět užijeme mnoho zábavy v plnění zajímavých úkolů, zaskotačíme si, a 

užijeme si mnoho legrace.   

Přejeme vám mnoho úspěchů při plnění těchto zábavných úkolů a doufáme, že vás 

vypracování bude moc bavit. ☺  

 

Cíl tématu:  

• rozvoj myšlení, řečových schopností, komunikativnosti, fantazie  

• rozvoj komunikačních schopností, výslovnosti 

• rozvoj emoční zralosti 

• rozvoj grafomotorické a vizuomotorické koordinace 

• rozvoj zrakového, sluchového vnímání a zrakové a sluchové paměti  

• rozvoj prožitkového učení  

• rozvoj jemné motoriky 

• rozvoj předmatematických dovedností 



Začneme zvesela, abychom se trošku naladili. ☺ 

Úkol:  

1) Uhádneš hádanky?    

2) Spočítej berušce tečky. Kolik jich má?  

3) Zkus si vytleskat slovo Beruška, 

pojmenuj první a poslední písmenko. 

4) Na jaký nástroj hraje cvrček na 

obrázku? 

5) Komu cvrček hraje? Kolik berušek tam 

cvrčka poslouchá?   

             

1. Parádnice mezi brouky,  

     nejkrásnější z celé louky. 

    Červené šatičky s malými puntíčky. 

    Na zvonku rosa, létá si bosa. 

     Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku. 

    Co to je? ☺  (Beruška) 

 

2. Má housličky, tenké strunky,  

třebaže je nepatrný,              

když svůj koncert rozehrává,  

sluníčko mu přitakává.  

Co to je? ☺ (Cvrček) 

 

 

 

Sluchové vnímání:  

Děti, abychom si ještě více užili legraci a zábavu, můžete si zkusit zazpívat a zatancovat tyhle dvě písničky. 

Určitě je znáte.  

https://www.youtube.com/watch?v=oloLHZ0CBBE  

https://www.youtube.com/watch?v=RF5GEBM7PXs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oloLHZ0CBBE
https://www.youtube.com/watch?v=RF5GEBM7PXs


Úterý – Seznamujeme se s tématem „Jarní zahrada a její kamarádi “ 

Děti, začneme tím, že si přečteme pohádku. Pohádka se jmenuje: „Módní přehlídka na louce“. 

Módní přehlídka na louce 

 

Bylo krásné ráno. Na obloze 

ani mráček. Teplé sluneční 

paprsky vylákaly na louku 

včelky, čmeláky i vosy. 

Poletovaly z kytky na kytku a 

mlsaly sladký nektar z květů. 

Louka voněla tisíci vůněmi a 

na lístečkách jitrocele se 

stříbřily kapičky ranní rosy. 

Brouci v ní ťapkali bosi. Nad 

loukou se vznášeli motýli a 

předváděli se v celé své 

nádheře jako na módní 

přehlídce.  

„Modrý jsem jak letní nebe, létat ladně jako já, jiný nedovede,“ chlubil se motýl modrásek a usedl na 

modře kvetoucí zvonek. „Já jsem ze všech nejkrásnější, moje křídla jsou jako oblaka, bílou barvu 

mají. Běloučký jsem, až dech se tají,“ řekl motýl bělásek a usedl na bílý květ kopretiny.  

„Krásnější jsem nežli kvítí. Moje křídla jasně svítí. Celý jsem jak Motýl hnědásek poletoval nad 

loukou a nic neříkal. „Pověz, jaká jsou tvoje křídla. Pochlub se!“ volali na hnědáska ostatní motýli, 

včelky, vosy, čmeláci a brouci. 

„Když já jsem jen obyčejný. Moje křídla barvu mají zjevně, jako čerstvě vyoraná země,“ řekl motýl 

hnědásek a rozhlížel se, kam by usedl. Uviděl hromádku hnědé hlíny, kterou před chvílí vyhrabal 

krtek a posadil se na ní.  

Modrásek, bělásek a žluťásek se začali hnědáskovi posmívat: „Jsi jen hnědý, obyčejný. Nejsi modrý 

jako nebe, ani bílý jako obláček, tvoje křídla 

nezáří jak zlato. Dívat se na tebe nestojí za to!“ 

Hnědásek posmutněl: „Nikomu se nelíbím, 

jsem jen obyčejný.“ „Proč si, hnědásku myslíš, 

že jsi obyčejný?“ ozvalo se sluníčko. „Mně se 

moc líbíš, tvoje barva je barva země. A ze země 

vyrůstají všechny stromy, rostliny i 

pestrobarevné květiny. Nemůžeš být obyčejný, 

když máš stejnou barvu jako země, která dává 

všemu život. Tak žádné třesky plesky. Vždyť i 

ty jsi velmi hezký.“ Pak sluníčko něžně 

pohladilo svými paprsky modráska, běláska, 

žluťáska i hnědáska a řeklo: „Proč se 



dohadovat, kdo je nejkrásnější? V trávě lezou brouci všech barev, na louce kvetou pestrobarevné 

květiny, vzduchem poletuje rozmanitý hmyz. Louku zdobíte krásnými barvami svých křídel i vy, 

motýli. A právě pro tu pestrost a barevnost je louka nádherná.“  

„To je pravda, sluníčko má pravdu,“ začali brebendit včelky, vosy, čmeláci i brouci. „Žádný z motýlů 

není nejkrásnější. Každý z nich je něčím zajímavý. Modrý, bílý, žlutý i hnědý. A když létají nad 

loukou všichni společně, to je teprve pokoukání!“  

 

Popovídejte si děti s rodiči o pohádce a zodpovězte tyto otázky:  

1) Kolik druhů motýlků jsme si v pohádce pojmenovali, a jak se 

jmenovaly?  

2) Komu se motýlci smáli a proč?  

3) Co hnědáska trápilo, a kdo mu nakonec zlepšil náladu?  

4) Koho ještě vylákaly na louku teplé sluneční paprsky? Pamatujete 

si?  

5) Který z motýlků je tedy nejkrásnější?  

6) Už jste někdy venku pozorovali motýlky i vy děti? Jakou měly 

barvu? Pamatujete si?    

Hádací hra:  

Děti, teď si vyzkoušíme, jestli zvládnete poznat motýlky podle obrázku. Poznáme je podle barviček, to vám 

hodně pomůže. ☺ 

1.  2.  

 

3.    4.  

 



Obrázek:  

Nakonec by bylo super, kdybys nám nakreslil jednoho motýlka, vystřihl ho a dal mu nějaké jméno. Až se 

sejdeme ve školce, tak si motýlky ukážeme a zahrajeme si s nimi nějaké hry ☺  

Ták a teď děti, abychom se malinko procvičili, tak se naučíme dvě nové básničky s pohybem.  

1. Motýl 

Poletuje motýl tiše (chůze po prostoru po špičkách, ruce v bok, jako motýlci), 

křidýlka má jako z plyše (chůze po prostoru po špičkách, ruce v bok, jako motýlci). 

Dosedne na kytičku (dosednout do dřepu),  

odpočívá chviličku (odpočívat v dřepu). 

Pak poletí zase dál (běh p prostoru, ruce dělají křídla),  

jako by se dětí bál (běh po prostoru, ruce dělají křídla). 

 

Vzpomeneme si, na známou kreslenou dvojici? ☺  

 

 

2. Housenka 

Housenka si v trávě leží (ležíme na břiše), 

ona leží, i když běží (převalujeme se do stran).  

nožičky má na tělíčku (na zádech, ukazujeme nohy),  

leze, leze na kytičku (na břiše – plazíme se).  



Středa – „Hudební den“ 

Děti, doufám, že jste se na dnešek těšili stejně tak, jako já. Já už jsem nemohla dočkat, protože dneska 

budeme mít hudební den, na kterém si zadovádíme na písničku, kterou určitě všichni známe. Písnička je 

veselá a rychlá. Jmenuje se „Polámal se mraveneček“. Můžete použít dřívka, ruce, kdo mě nějaký hudební 

nástroj a jdeme na to. https://www.youtube.com/watch?v=oRJfDW23Fi0  

Úkol: 

1) Představ si, že jsi muzikant a zazpívej si s rodiči písničku. Správně si sedni, narovnej záda, a 

krásně se nadechuj do bříška. 

2) Děti, určitě všichni chodíte s rodiči do lesa na procházku, tak zkuste najít mraveniště, vyfotit 

nám ho a poslat k nám do školky na info@msnovedomky.cz. 

3)  

 

       Dokážeme pojmenovat další známou kreslenou pohádkovou dvojici? ☺ 

4) Kolik má Beruška teček? A kolik puntíků má Ferda mravenec na šátku?  

https://www.youtube.com/watch?v=oRJfDW23Fi0
mailto:info@msnovedomky.cz


Čtvrtek – „Den s mluvidly“ 

Děti, dnešní den bude legrační. Vyzkoušíme si, jaké zvuky vydává různý hmyz. Zahrajeme si, jako 

kdybychom mluvili danou řečí, a pokusíme se ji napodobit.  

Úkol:  

1) Rodiče, vyzkoušejte si prosím s dětmi výslovnost a napodobení různých zvuků.  

2) Kontrolujte prosím, aby děti správně vyslovovaly a artikulovaly.  

 

1. Komár dělá bzum, bzum, bzum  

 
2. Včela dělá bzzz, bzzz, bzzz 

 

3. Cvrček dělá crrr, crrr, crrr 

 

 

 



4. Moucha dělá zzzz, zzzz, zzzz 

 

 
 

 

 

 

 

5. Vážka dělá vrrr, vrrr, vrrr 

 

 

Hra s barvami:  

Včelka ztratila čepičku, měla barvu barvičku…. (trénujeme s dětmi barvy). Rodič říká říkanku: „Včelka 

ztratila čepičku, měla barvu barvičku a dítě ukazuje na dané barvy.  

 



Hra hledání stínu:  

  



 

 

 



Hra, pomůžeš mravenečkovi najít cestu do mraveniště?   

 



Pátek – Tvořivý den 

Děti, dnes si zkusíme s pomocí rodičů vytvořit krásný výrobek, který si hezky uklidíme doma na bezpečné 

místo, a až se vrátíme do školky, tak ho ukážeme kamarádům. Vyrobíme si krásnou berušku.  

 

Pomůcky: tvrdý barevný papír černé a červené barvy, nalepovací očička, lze je i vyrobit z bílého a černého 

tvrdého papíru, černý lihový fix.   

Šablony na berušku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Tykadélka berušky – 2 ks (černý papír) 

 

                                                                

Hlavička berušky 

-1 ks (černý 

papír) 

Tělíčko berušky – 1 ks (černý papír) 

Křidélko berušky – 2 ks (červený papír) 

Nožičky berušky - 6 ks(černý papír) 



Postup: Nejdříve si vystřihneme šablonu. Obkreslíme ji na černý a červený papír, vystřihneme si podlouhlé 

nožičky a tykadla z černého papíru. Nožičky: 6 kusů a dvě tykadélka.  Poté si vystřihneme dvě kolečka na 

křídla, která přehneme na půl a nakreslíme na ně tečky. Poté vše slepíme, nalepíme očička a máme krásnou 

berušku.  

Úkoly:  

1) Děti zopakujte si, kolik teček má beruška?  

2) Jak se jinak říká berušce?  Věděli byste to? (slunéčko sedmitečné) 

3) Jak se beruška vlastně pohybuje? Věděli byste to?   

 



Grafomotorické listy 



 



 



 



 


