
Milé děti a milí rodičové, 

 moc Vás zdravíme. Téma pro tento týden se bude týkat přírody. Doufáme, že si 
společné chvíle opět užijete. 

 

 

HMYZ KOLEM NÁS 

 

 

 Krásné počasí posledních dnů nám dokazuje, že jaro je již v plném proudu. Slunce 

a teplo vyvolávají ve všech pozitivní náladu a člověk má také víc chuť vyrazit do 

přírody.  I přesto, že nás letos sužuje nepříznivá pandemická situace, nemusíme si 

jarní procházky odepírat. Stačí pouze vybírat destinace blízko vašeho bydliště s malou 

koncentrací lidí. Proto vyrazte s dětmi třeba do parku, lesa nebo remízku za humny.  

Jaro je úžasná doba k objevování okolní přírody. Hodně toho roste, spousta toho 

kvete, hmyz se znovu probouzí k životu a ve vzduchu to začíná pěkně bzučet. Pojďme 

toto období v jeho intenzitě prožít se svými dětmi a prozkoumat společně krásy života 

hmyzu. 

 

 

 
Pozorujeme hmyz: 

Děti fascinuje hmyzí svět, který najdou všude kolem sebe. Rády pozorují včelky při 

práci a zajímají se o jejich pestrý život. Při procházce v lese jsou uchváceny hemžením 

mravenců v mraveništi. A ani poletování motýlů z květu na květ nenechá žádné dítě 

bez povšimnutí, Na jaře si můžeme hmyz pořádně prohlédnout a blíže se seznámit 

s jejich životem. Nenásilnou a hravou formou si děti krásy naší přírody lépe 

zapamatují. Budete překvapeni, jak rychle si rozšíří slovní zásobu a všeobecný obzor. 

Vybavte proto děti lupou a vypravte se s nimi za brouky. Během vašeho bádaní si 

hodně povídejte, naučte děti hmyz pojmenovat. Všímejte si barvy a částí těla. Můžete 

také procvičovat znalost číselné řady, když necháte dětem spočítat tečky na krovkách 

berušky, nebo nohy pavouka.  



Link - zábavně učení o hmyzu ve verších: 

https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY 
https://www.youtube.com/watch?v=9P4kgVrfobk 

 

 
Stavba domečku pro broučky: 

Postavit domeček s přírodního materiálu je jedna z nejoblíbenějších dětských aktivit. 

Při této činnosti dochází k rozvoji fantazii, děti si cvičí motoriku – hrubou lámáním 

klacků, jemnou jejich sestavováním domečku.  Pracují při tom pouze s materiálem, 

který okolo sebe najdou, takže se posiluje praktické myšlení. Zajisté uvidíte, jak budou 

z tvorby příbytku pro broučky nadšené. 

 

 
 
 

Stíno - hrátky 

Proč si trošku nepohrát s vlastními stíny? Výsledek zajisté bude stát zato! 

https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY
https://www.youtube.com/watch?v=9P4kgVrfobk


 

Obrázek z přírodnin: 

Vyrobte si, s dětmi vlastní obrázek toho co se vám na procházce nejvíce zaujalo. Je to 

jednoduché a moc pěkně to vypadá. Použijte k tomu, co právě najdete - květiny, listy, 

kameny, klacíky, šišky, trávu, kůru atd. Nezapomeňte vybrat vhodné místo tak, aby 

obrázek dělal radost i ostatním lidem, kteří tudy projdou.  

 

 
Po vydatné procházce by to jistě chtělo klidnější činnost, při které se děti zabaví a 

rodiče trochu odpočinou. Skvělou alternativou se můžou stát hmyzí aktivity. Stačí 

vytisknout 1x A4 s hmyzáky a zábava může začít 



 

 

Co si s hmyzáky počít? 

1. Omalovánky 
Jako první aktivitu doporučuji obrázky vybarvit 

2. Stříhání 
Pro další aktivity je vhodné broučky z papíru vystřihnout. To je taky dobré 
cvičení. Není nutné je obstřihovat přesně podle čar. Stačí kolem dokola i to dá 
dětem pěknou práci 

3. Třídění 
Pro starší děti je vhodné jednotlivý hmyz pojmenovat, něco málo si o něm říct.  
Na obrázku máme: Slunéčko sedmitečné, komára, stonožku, včelu, mouchu, 
mravence, pavouka, vážku, kobylku luční, švába a brouka. 

4. Hledání broučků po bytě 
Vybarvené a vystřižené broučky můžeme poschovávat po bytě a zahrát si hru, 
kdo jich najde více. Každé dítko může mít na broučky svou zavařovací sklenici 
nebo plastovou misku pro větší bezpečnost. Děti tu hru milují. 

5. Plácni mouchu 
Na poslední aktivitu, budete potřebovat nalepit mouchu na špejli a vzít si 
plácačku nebo si nějakou vyrobit. Jeden z vás, se bude snažit mouchu plácnou 
a druhý s mouchou uletět. Skvělá hra na postřeh. 

 



 Zde naleznete další skvělé jarní aktivity: 

http://www.predskolaci.cz/tag/hmyz 
https://www.kuncicka.cz/pro-maminku/ 
https://www.novinykraje.cz/zabavtedetidoma/2020/03/20/poznavej-svet-
kolem-sebe-hmyz/ 

 

 

 
Děti jistě ocení, pokud jim pustíte píseň „Beruško půjč mi jednu tečku“ Znají jí již ze 

školky a moc rádi na ní tancují. Dopřejete jim pocit důležitosti, nechte je předcvičovat 

a vás učit taneční kroky. Při společném tanci si zadovádíte, uvolníte své tělo a mysl. 

Vám i vašim dětem to přinese vzpomínky, které zůstanou po celý život.   

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ 

 

 

Další pěkné písně o hmyzích kamarádech: 

https://www.youtube.com/watch?v=9dzYyEi6LEk&list=PLDt-n2lWiirrICILZZ-
2KOUkHB62R3hCb&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI&list=PLDt-n2lWiirrICILZZ-
2KOUkHB62R3hCb&index=36 
https://www.youtube.com/watch?v=KJc_faTN_Vg 
 

 

 

 Bylo by moc hezké, kdyby se děti mohly na chvilku stát malinkým broučkem nebo 

beruškou. Pomozte jim vytvořit jednoduchá tykadla nebo krovky. Nezáleží na 

použitém materiálu, ani výtvarné technice, zkrátka nechte ukázat kreativního ducha. 

Z dětí se rázem stanou čmeláčci nebo berušky.  Stačí nasadit tykadla a let z květu na 

květ může začít.   

 

Bezpečný a klidný let přejí paní učitelky Martinka a Ivanka. 
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