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Téma týdne: CO SE SCHOVÁVÁ V TRÁVĚ 

 

 

Cíle 
Zapamatovat si a poznat na 
obrázku nejznámější druhy hmyzu. 
 
Naučit se zpaměti text veršované 
pohádky: Polámal se mraveneček 
 
Seznámit se s lupou jako 
s nástrojem na pozorování detailů 

 

 

Když půjdete na procházku, zkuste si sebou vzít lupu. Možná budete překvapeni, která zvířátka se v hlíně, 
v trávě, v mechu schovávají a jsou tak malá, že je často pouhým okem nevidíme. Když najdete v přírodě hmyz, 
zkuste spočítat nohy. Pokud najdete pavouka, spočítejte nohy také. Kolik  jste napočítali. Patří mezi hmyz?? 
Mezi nejznámější hmyz patří motýl, beruška (slunéčko sedmitečné), mravenec, různé druhy brouků, včela, 
vosa, kobylka, cvrček,… 
Jejich společným znakem je: 6 nohou, tykadla, tělo rozdělené na hlavu, hruď a zadeček, schopnost létat 
Některé druhy hmyzu jsou řazeny mezi škodlivé (komáři, vši, termiti, mandelinka,..( přenášejí choroby, nebo 
ničí úrodu zemědělcům, sají krev zvířat či lidí) 
Mezi užitečný hmyz patří například opylovači kvetoucích rostlin (včely, motýli, mravenci, čmeláci,..) 

 
 

V příloze č. 1 máte text veršované pohádky o mravenečkovi: Polámal se mraveneček. Přečtěte si ji s dospělým 
a zkuste se naučit zpaměti alespoň dvě sloky. Někdo zvládne celou pohádku. Ve školce si ji rádi poslechneme. 
Možná vám pomůže poslechnout si a zazpívat si společně s  Maxim Turbulenc  
https://www.youtube.com/watch?v=dOzp2kXB9FM 
Jako druhou přílohu máte nápad, jak můžete pomoci hmyzu. Vytvořte společně s dospělým hmyzí domeček 
(hmyzí hotel), kde můžete pozorovat a pomáhat třeba včelkám samotářkám, které nemají včelí úl. 

V příloze č.3 máte obrázky živočichů, které můžeme najít na louce nebo zahradě. Řekněte si, jak se jmenují a 
zkuste poznat, která zvířata patří mezi hmyz. Pozor např. z housenky se vylíhne motýl a ten mezi hmyz patří. 
 

Pokud máte možnost, podívejte se na seriál či film ze života hmyzu s názvem Mrňouskové ( Mrňousci ), 
najdete ho na youtube. Je to vtipná i poučná kreslená pohádka, kde se seznámíte i s těmi nejmenšími 
tvorečky. Doporučuji https://www.youtube.com/watch?v=0W5oibBZ1Fk , kde se dozvíte, jak šikovní a silní 
jsou mravenci, jak se z housenky vylíhne motýl, něco ze života včel i berušek a mnoho víc.. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

na období od 6.4. 2021 - 9.4.2021  

https://www.youtube.com/watch?v=0W5oibBZ1Fk


Příloha č. 1 
 

 



 
 



Příloha č.3 

 


