
Hezké dny, milí zvonečkové a rodiče. 

Moc děkujeme za vaše pozdravy, které nám zasíláte. Je vidět, že si čas strávený doma 

užíváte a umíte ho příjemně naplnit. Vždy nás moc těší jakákoli zpráva od vás, fotka 

nebo výrobek, které nám posíláte na náš společný mailík.   

  

KAMARÁD MOTÝLEK 

  

Pokud vás minulý týden povídání o hmyzu upoutalo, zkuste si přiblížit život motýla. 

Jeho životní cyklus je atraktivní přírodovědné téma, které v dětech zanechá 

neobyčejně silný dojem. Není nic zajímavějšího, než když se z nenápadně vypadající 

kukly vylíhne pestrobarevný motýl.  Pokuste se lehkou formou dětem vysvětlit, jak 

probíhá takový zázrak. Dětem tak umožníte poznávat přírodu a její elementární 

zákonitosti. Zároveň v nich budujete kladný vztah k přírodě a živým tvorům. 

  

Pro lehčí porozumění úžasné proměny z hmyzí říše, můžete dětem přečíst nebo pustit 

pohádku. Informace poskytnuté pomocí pohádek jsou pro děti lépe pochopitelné. 

 

Link na pohádky: 

http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/o-zelene-

housence/ 

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

http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/o-zelene-housence/
http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/o-zelene-housence/
https://www.youtube.com/watch?v=vpiEIqYnDaY


Tento pracovní list můžou děti vybarvit a rozstříhat. Následně se pokusí o opětovné 

složení ve správném pořadí. Nenásilnou formou si tak posílí získané vědomosti. 

 

 

 



Motýlci nám mohou být námětem k mnoha činnostem. Zkuste společně s dětmi na 

talíř naservírovat svačinu třeba v podobě motýla, nebo poskládejte různé druhy 

ovoce a zeleniny do tvaru housenky. Stačí popustit uzdu fantazii, mít na přípravu jídla 

víc času a vaši malí jedlíci snědí i méně oblíbenou zeleninu. 

 

 

 

 

Link na další zdravé svačiny: 

https://blog.rohlik.cz/2017/04/19/osvedcene-tipy-na-zdrave-pomazanky-

pro-deti/ 

https://www.prozeny.cz/clanek/takhle-to-vypada-kdyz-dela-svaciny-

super-tata-19270 

 

https://blog.rohlik.cz/2017/04/19/osvedcene-tipy-na-zdrave-pomazanky-pro-deti/
https://blog.rohlik.cz/2017/04/19/osvedcene-tipy-na-zdrave-pomazanky-pro-deti/
https://www.prozeny.cz/clanek/takhle-to-vypada-kdyz-dela-svaciny-super-tata-19270
https://www.prozeny.cz/clanek/takhle-to-vypada-kdyz-dela-svaciny-super-tata-19270


Jelikož pohybu není nikdy dost, vyzkoušejte si pomocí rýmovačky zacvičit. “Věci, které 

dobře známe, do říkanky zamícháme“ 

 

 

Housenka se zakuklila 

Housenka se zakuklila, má hedvábnou košilku, (schoulit se v podřepu) 

počkáme si ještě chvilku. Tak už vyleť, motýlku. (pohupovat se v kolenou) 

Motýl křídla ukazuje, už je tady blízko. (rozpažit v podřepu) 

Vzlétne vzhůru, ještě výše, a pak zase nízko.(pomalu do stoje, třepotat prsty) 

Motýl kolem poletuje, na kytičku sedá, (poskok vpřed, do podřepu) 

křídly mává na berušku. Copak v trávě hledá? (třepotat rukama) 

 

Housenka 

Housenka si v trávě leží, (ležíme na břiše) 

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

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

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

 

Motýl 

Poletuje motýl tiše, (chůze po prostoru na špičkách, ruce mají jako křídla) 

křidýlka má jako z plyše. (chůze po prostoru na špičkách, ruce mají jako křídla) 

Dosedne na kytičku, (dosednout do dřepu) 

odpočívá chviličku, (odpočívat v dřepu) 

pak poletí zase dál, (běh po prostoru, ruce dělají křídla) 

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

 

 



Motýlci jsou oblíbeným jarním výtvarným námětem. Jsou krásní a tak se dají vytvořit 

v mnoha podobách. Zajímavou technikou je malba pomocí nitě. Je to takové čarování 

s barvami. Taktéž bezva trénink jemné motoriky, trpělivosti a fantazie. Pokud slepíte 

dva kusy motýlku a špejli k sobě, vznikne zápich do květináče, který poté můžete 

věnovat jako milou pozornost.  

 

  

 

Postup 

Vystřiženého motýlka z čtvrtky přeložíme na polovinu a otevřeme. Nit namočíme do 

barvy, položíme na papír a čtvrtku znova přeložíme. Poté nit vytáhneme tímto 

postupem:  v jedné ruce držíme nit a druhou rukou držíme přeložený papír (tlačíme 

čtvrtku ke stolu) a nit vytahujeme. Čím pevněji budeme držet papír, tím lépe nám 

bude nit při vytahování “malovat”. Tento postup opakujeme, dokud nebudeme se 

svým výtvorem spokojeni.  

Linky pro další výtvarné aktivity: 

  https://www.vytvarne-navody.cz/7-tipu-na-motyli-tvoreni/ 

  https://www.youtube.com/watch?v=-lorMuVO7pg 

 

Přejeme všem rodičům a dětem pevné zdraví a posíláme jarní pozdravy,  

paní učitelky Ivanka a Martinka. 

https://www.vytvarne-navody.cz/7-tipu-na-motyli-tvoreni/
https://www.youtube.com/watch?v=-lorMuVO7pg

