
Co se děje ve volné přírodě 

Týden 6. 4. – 9. 4. 2021 

 

Cíl: Učit děti chránit přírodu, seznámit se s některými živočichy a jejich 

vlastnostmi. 

 

Ahoj „Včeličky“, jak se máte? Doufám, že jste všichni zdraví, kluci na Velikonoce 

vymrskali alespoň nějaké holky a holky naopak nemají moc červené zadečky.        

A užíváte si jarního sluníčka? Chodíte na procházky do přírody?  

 

Úterý: 

Zkuste pozorovat hmyz a živočichy v přírodě a pokuste se je pojmenovat. 

Třeba uvidíš: mravence, žížalu, včelku, čmeláka, slunéčko sedmitečné a další. 

- Sleduj jejich chování a povídej, jaký je: mravenec /pracovitý, pomáhá 

kamarádům/, slunéčko sedmitečné /užitečná – požírá mšice na rostlinách a tak 

je zbavuje nezvaných hostů/, včela, čmelák /pracovití, vysávají nektar z květů a 

včelky z něj pak vyrábí med/, šnek /pomalý, přesunuje si svůj domeček na 

zádech/ atd. 

Nauč se o šnekovi říkanku. 

Haló šnečku, haló šnečku, 

co to nosíš na zadečku? 

Co by – svoji ulitu, 

v kapse mám klíč od bytu. 

 

- na Pracovní list /viz příloha/ dokresli šnekovi domeček. 

 



Středa: 

- Umíš se chovat v přírodě? Co hmyzu a zvířátkům ubližuje? Jak jim můžeš 

pomoci? Povídej si o tom s rodiči. Můžeš i nakreslit obrázek, jak jste venku. 

- O tom, jak si pomáhají třeba mravenci, je pěkná knížka:  Ferda Mravenec od 

spisovatele Ondřeje Sekory. Popros rodiče, ať ti přečtou třeba příběh, který je 

v příloze. „ Jak se ochočí divoký kůň, aby pěkně poslouchal“. 

- Na Pracovním listu dokresli  mraveniště. 

 

Čtvrtek: 

- Uhodneš hádanky? Jaké je to zvířátko? 

Černý jsem jak uhlíček, 

hrabu spoustu chodbiček. 

Pod zemí mám domeček, 

        z hlíny dělám kopeček. / krtek/ 

 

Dlouhá jako provázek, 

hlava stejná jako ocásek. 

Půda je mým domovem, 

           voda vyhání mě ven. /žížala/ 

 

Puntíkatý mám kabátek, 

na všední den, na svátek. 

Děti si mě chytají, 

                kam poletím, se ptají? / beruška/ 



- Slunéčko sedmitečné /berušku/ si můžeš vyrobit podle návodu v příloze. 

Buď ze skořápky od ořechu, nebo z papíru. Třeba přidáš i kamaráda broučka. 

Až se uvidíme ve školce, přines výrobky. Budeme se moc těšit! 

 

Čtvrtek: 

- Na pracovním listu s písmenky urči a zakroužkuj hlásku, podle toho, kde se 

v názvu nachází - na začátku slova, uprostřed, na konci. 

- Nejdříve si hlásky procvič: 

S - zasyč jako had / sssssss/ 

Č - volej na kočičku / čičičiči/ 

L - jak klusá koník / kla, kla, kla/ 

CH - jak chrochtá prasátko / chro, chro, chro/ 

 

- Správně pojmenuj  všechna  zvířata  na obrázcích. Které můžeme vidět 

volně v přírodě? 

 

Pátek: 

- Všímáš si, kolik nohou mají jednotliví živočichové? Kolik nohou mají lidé? Kolik 

rukou? /2 - pravou a levou/. V příloze najdeš obrázek, na kterém jsou ruce. 

Zakroužkuj jen pravou ruku. 

- Zahraj si hru: „Na tělo“ - sáhni na pravé ucho, na levou nohu, na pravé oko, na 

levé koleno, atd. 

- Na pracovním listu: „Kde žijí zvířata“ si obrázek rozstříhej a přiřaď zvířátka 

tam, kde žijí. Potom celé nalep na papír. 

 



Tak si užívejte hezké jarní dny, buďte k sobě hodní, kamarádští a buďte zdraví, 

ať se brzy potkáme. Ahoj!!! 

 

Zdroje: 

G+M. Přikrylovy- Hrajeme si od jara do zimy/ Březen, duben/ 

Sabine Cunová - Moje velká kniha ručních prací, r. 1989 

Ondřej Sekora - Knížka Ferdy Mravence /Soubor textů k Literární výchově v MŠ/ 

Sborník básní a říkadel Mateřské školy 


















