
Téma týdne Včelky a  další  hmyz  

STŘEDA 

 

Ranní protažení a cvičení 

 

Veselá rozcvička pro děti: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8  

Fyzický rozvoj, pohybová koordinace 

 

Básnička s pohybem: 

Skáče bleška po písku,  skáčeme do strany z jedné nohy na druhou 

hledá, kdo je na blízku.  dáme ruku na čelo, jako když se díváme do dály 

Kdo nejede na koni,  rukama držíme otěže a naznačujeme jízdu na koni 

toho bleška dohoní.  běh na místě 

Alík leží na břichu,   lehneme si na břicho 

už má blešku v kožichu.  otočíme se na záda a pošimráme se na břichu 

 

Komunitní kruh  

 

ON-LINE PŘES MS TEAMS – PŘEDŠKOLÁCI 

 

 OTÁZKA DNE: Pozoroval jsi někdy nějaký hmyz? Jaký to byl, a co jsi pozoroval? 

TÉMA TÝDNE: HMYZ 

 OPAKUJEME 

- Víš, co je to hmyz? Broučci, housenky, … Povídáme si o tom, co je to hmyz, že 

může být létavý i nelétavý.  

- Jaký hmyz znáš? (Brouci, pavouci, včely, motýli). Ukazujeme si v přírodě, nebo na 

obrázcích a jednotlivé druhy hmyzu pojmenováváme.  

- Kde hmyz bydlí? Včelka – úl, žížala – zem, housenka – listy, pavouk – pavučina, atd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8


- Jak přijde na svět nový motýl – vývojová stádia motýla?  

 NOVÉ 

o Proč je hmyz důležitý? Jakou funkci v přírodě zastává? Opylování ( včely, motýli), 

potrava pro další živočichy ( ptáci, žáby), zdravotní policie-jedí uhynulé živočichy a 

rostliny ( chrobáci, hrobaříci), predátoři – berušky/škvoři ( jedí mšice), škůdci 

( mšice) , paraziti ( vši, komáři, mandelinka) 

o některý přenáší pyl z kytičku na kytičku, aby z kytičky vzniklo semínko (včelky, 

čmeláci, motýli), některý hmyz umí změnit zbytky jídla a listí a posekané trávy na 

hlínu (žížaly), některý hmyz dodává svými tunely do země vzduch – i kořínky 

potřebují dýchat (žížaly), rozložit zvířecí trus a změnit ho na hlínu (. 

o Jak se chráníme proti parazitům ( repelent, dlouhé oblečení do lesa, síťky) 

Vaření

 

Vajíčkovou pomazánku si můžete udělat kdykoliv během roku. Nejpříhodnější je ale doba 

Velikonoc, kdy je zapotřebí zpracovat větší množství vajec. 

Vajíčková pomazánka 

Ingredience: 4 vejce na tvrdo, vanička žervé (Lučina, Matylda), šalotka/ jarní cibulka, malá 

lžička hořčice, popř. lžíce majonézy, sůl + něco na ozdobu ( ředkvička, pažitka) 

Postup:  

1. Uvařená, oloupaná vejce protlačte skrz mřížku/nakrájejte 

2. Přidáte žervé  Lučinu či Matylda), najemno nakrájenou cibulku, špetku soli + dle 

chuti lžičku hořčice. Větší mlsouni můžou přidat lžíci majonézy.  

3. Vše důkladně promícháme. Vajíčkovou pomazánku můžete ozdobit pažitkou, 

ředkvičkami. Podávejte nejlépe s celozrnným pečivem.  

DOBROU CHUŤ  

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 



Hudební výchova

 

Trénování rytmu:  

- Vezměte si dvě vařečky / vajíčka z Kinder vajec naplňte rýží apod.a trénujte s 

dětmi rytmus.  

- Pusťte si hudbu z odkazu a zazpívejte si a zatancujte s dětmi. Třeba i na zahradě 

  

 

Beruško půjč mi jednu tečku 

(odkaz písnička + pohyb) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx6z6jPly8s  

Text:  

Refrén 

Beruško, půjč mi jednu tečku, 

třeba tu co máš na zadečku, 

musím jí napsat za větou, 

ať se mi slova nepletou. 

1. sloka 

Tulipán a tulipaní, 

celý den se sobě klaní, 

až se diví okolí, 

že je záda nebolí. 

Opakování Refrénu 

 

2. sloka 

Sedí bubák na dubu, 

který v lese stojí, 

straší děti bububu, 

a pak se sám bojí. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx6z6jPly8s


Opakování Refrénu 

 

3. sloka 

Jezevčíci ti si hoví, 

vždyť jsou to psi salámoví, 

podívej se mámo sama, 

je to salám s nožičkama. 

Opakování Refrénu 

 

4. sloka 

Navštívíme dneska spolu, 

naši aprílovou školu, 

kde žáci s poškoláky v čele, 

zkouší pana učitele, 

když domů pětku přinese si, 

syn vykráká ho za pačesy, 

jestliže ovšem nemá pleš, 

všechno je pravda žádná lež. 

Pobyt a hra venku   

 

OBĚD  

 

Příprava a sklízení   

ODPOČINEK  

 

S pohádkou … 


