
 Téma týdne    Nejmenší zvířátka 

______________________________________ 

ÚTERÝ 6.4. 

 
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 – STARŠÍ DĚTI 

 OTÁZKA DNE: Jak sis užil Velikonoce? 

 TÉMA TÝDNE: HMYZ 

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

může být létavý i nelétavý. Že je velmi důležitou a nepostradatelnou součástí 

přírody. Je jich více druhů, než ostatních živočichů a rostlin dohromady. Jak hmyz 

pomáhá, si řekneme zítra. Setkáváme se s nimi téměř všude. Pobíhají po zemi, 

prolézají chodbičkami v půdě, létají ve vzduchu.  

 

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


- 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. 

 

 Jak přijde na svět nový motýl? Samička naklade vajíčka na listy, kterými se živí 

housenky motýla. Z vajíčka se vylíhne housenka. Když se housenka dostatečně nají, 

tak se z ní stane larva a po nějaké době se z larvy vyklube krásný motýl.  

 

 

 
Svačinka/pauza cca 20-30min  

 



Logopedie 

 

1. Procvičení jazyka: 

a. Děti si představí, že mají pusu celou od marmelády a chtějí si ji jazykem olíznout. 

Nejprve horní ret – krouží z jednoho koutku do druhého. Poté krouží kolem 

spodního rtu – opět z koutku do koutku. 

b. Děti tlačí jazykem zevnitř do tváře až se jim „dělá boule“. Střídají levou a pravou 

tvář. 

2. Procvičování počítání slabik ve slově. 

Vče-la (2) …...Kde včela žije? ( úl) 

Mravenec ( 3)…..Kde žije? ( mraveniště) 

Pavouk ( 2)…..Kde žije? ( pavučina) 

Veš ( 1)….Kde žije? ( vlasy) 

Kobylka ….Kde žije? ( tráva) 

 

Na začátku si děti mohou vypracovat pracovní list níže.  



 

 

 

 



3. Dětem vystřihněte obrázky níže, zamíchejte a děti musí poskládat obrázky za sebou ve 

správné časové posloupnosti. Nalepí je na A4 tak, jak mají být správně. 

 



 

Pracovní výchova 

 

DOMÁCÍ REPELENT 

 

Blíží se nám léto, což znamená procházky v přírodě, výlety, koupání, tábory… a taky setkání 

se štípanci, komáry, klíšťaty a dalšími protivnými hmyzáky. Proto posíláme tip na přírodní 

repelent, který neobsahuje zbytečné chemikálie a je vhodný i na citlivou nebo dětskou 

pokožku.  

Co potřebujete: Voda/destilovaná voda, rozmarýn, hřebíček (můžete přidat též tymián, 

levanduli, mátu peprnou, citronellu). 

Postup: 

1. Svařte hrnek vody (240 ml) se 3 nebo 4 polévkovými lžícemi bylinek v libovolné 

kombinaci. 

2.  Ověřenou směs tvoří lžíce máty peprné, lžíce levandule, lžíce rozmarýnu, a několik 

kusů hřebíčku. Můžete rozmixovat či rozdrtit, přikryjte a nechte vychladnout (přikrytí 

nádoby je důležité, neuniknout tak těkavé látky).  

3. Poté sceďte a bylinkový odvar smíchejte s Alpou/ líh 40-ti procentní v poměru ½ 

odvar + 1/2 Alpa.  

4. Přelijte do vhodné lahvičky a skladujte ideálně v lednici. Sprej v létě krásně chladí.  

 

Stříkejte jednou za 2-3 hodiny. 

 

Pobyt a hra venku  

 

  

OBĚD  

 

Příprava a sklízení   

ODPOČINEK  

 


