
DISTANČNÍ VÝUKA  

TÉMA: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ 

15.3.2021 – 19.3.2021 

CÍLE:   
o motivovat k aktivnímu poznávání přírody a vytvářet pozitivní vztah k přírodě 

o posilovat přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 

o rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách  

o podporovat a rozvíjet zájem o učení 

o odpovídat na otázky související s porozuměním čtené pohádky, písničky   

o rozvíjet fantazii, představivost 

o rozvíjet grafomotorické dovednosti  

 

PONDĚLÍ - 15.3.2021 
„Milé děti, líbilo se vám na procházce? Děkujeme za fotky s kytičkami, které jste nám někteří poslali. Jaro 

máme ještě na začátku a každým týdnem začínají růst další nové květy, proto budeme rádi, když nám fotky 

z vašich procházek s jarními kytičkami budete stále posílat.“  

 

„I tento týden začneme krátkou pohádkou, tentokrát to nebude o rostlince, ale o jednom užitečném hmyzu, 

kterému bychom neměli ubližovat, ale chránit ho.“ 

 

„Tento hmyz se skrývá v hádance:  

Běhám sem a běhám tam, 

kamarády zavolám. 

Sám ten lístek neunesu, 

ostatní už běží k lesu. 

Já běžím až nakonec, 

jsem mrňavý………… (mravenec). 

 

Pohádka O mravenečkovi  

Hluboko v lese, pod velikým smrkem si postavili mravenci veliké mraveniště. Mraveniště mělo spoustu 

chodeb, pokojíčků, komůrek a všude se to hemžilo mravenci. Všichni mravenečci byli velmi pracovití, ani na 

chvilku se nezastavili, neustálé nosili do mraveniště větvičky, jehličí a něco dobrého k snědku, přenášeli 

mravenčí vajíčka, hlídali mraveniště, pořád na něm něco opravovali. 

 

A právě v tomto mraveništi bydlel jeden hloubavý mraveneček, a protože ze všeho nejraději měl 

borůvkovou šťávu, říkali mu Borůvka. Borůvka často večer v komůrce hloubal a přemýšlel, jak je mu v 

mraveništi s ostatními těsno, jak by se mu hezky žilo, když by se nemusel o jídlo dělit s ostatními a pracoval 

by, jak by se mu chtělo. Až si jednou večer řekl: „Takový velký mravenec jako já přeci nikoho nepotřebuje!“ 

Večer si sbalil věci do ranečku a ráno se vydal na cestu hledat nový domov. 

 

Celý den mraveneček Borůvka chodil lesem a hledal místečko, kde by si postavil mraveniště. Bylo už pozdě 

odpoledne, sedmikrásky začaly už pomalu zavírat květy, když tu objevil opravdu krásné místo pod 

stromem. Nu, bylo už na čase, celý den jen hledal a hledal a byl celý uchozený a hladový. K večeru se mu 

začalo stýskat po ostatních z mraveniště. 

 



Druhý den Borůvka začal snášet jehličí a větvičky na hromádku, chtěl si postavit krásné mraveniště, 

pracoval pilně celý den a ani na chvilenku se nezastavil. Večer si vzpomněl na své kamarády, kteří zrovna 

asi večeří borůvkovou šťávu a hladový usnul. Nebyl zvyklý starat se o jídlo, přinášeli ho jeho kamarádi, 

proto to neuměl. Teprve teď, když byl na všechno sám, zjistil, co všechno pro něj jeho kamarádi z 

mraveniště dělali.  

 

Za několik dní se mu podařilo mraveniště dokončit. Borůvka byl ke konci dne hodně unavený a bylo mu 

moc líto, že nemůže být s ostatními. Začal přemýšlet, proč vlastně mraveniště plné kamarádů opouštěl. 

 

Druhý den ráno radostně vyskočil ze svého nového mraveniště a vrátil se domů. Večer, před usnutím, 

vyprávěl ostatním mravenečkům o tom, co zažil a byl moc rád, že už je zase doma se svými kamarády. 

 

Otázky k pohádce O mravenečkovi  

„Jak se mraveneček jmenoval? Proč mu dali takové jméno?“ 

„Proč odešel od ostatních kamarádů z mraveniště?“ 

„Proč usínal Borůvka ve svém novém mraveništi hladový?“ 

„Jak vy se děti chováte ke svým kamarádům, pomáháte si?“ 

„Jak pohádka O mravenečkovi skončila?“  

 

„Poznáš mravence na obrázku?. Zjistěte s rodiči, jak se jmenují ostatní zvířátka.“  

     
 
Zajímavosti - otázky a odpovědi 

Mravenec 

Proč chodí mravenci v řadě za sebou?   

Protože každý mravenec následuje druha před sebou. V jednom mraveništi žije tisíce mravenců. Všichni se 

podílí na jeho budování, údržbě a přinášejí do něho potravu. Sledují pachovou stopu zanechanou svými 

druhy na cestě za potravou nebo do mraveniště. 

 

Jak si povídají mravenci? 

Když se potkají dva mravenci, sdělují si zprávy prostřednictvím tykadel, kterými se dotýkají. 

 

Mají mravenci krále nebo královnu? 

Mají královnu, která naklade vajíčka, je maminkou všech mravenců v mraveništi. 

 

Termit 

V čem termiti žijí? 

Žijí ve vysokých věžích, postavených z hlíny, termitích slin a trusu. Někteří termiti si také stavějí hnízda na 

stromech nebo pod zemí. 

 

 

 



Kdo všechno žije v termitišti? 

Termiti mají svého krále i královnu. Termitiště brání vojáci. Dělníci sbírají kousky rostlin a dřeva jako 

potravu a starají se o vajíčka a larvy.  

 

Mravenečník 

Můžeš vidět mravenečníka u nás v lese? 

Mravenečník žije v Jížní Americe. U nás ho můžeš vidět jenom v ZOO. 

 

Čím se mravenečník živí? 

Mravenečník má dlouhý lepkavý jazyk, na který nalepí termity z termitiště, kterými se živí.  

 

 

     
mraveniště           termitiště 

       

 

Pohádky  

„Dole máte odkaz na dvě krátké pohádky, které si můžete během dne pustit.“ 

Co se děje v trávě Mravenci  

https://www.youtube.com/watch?v=XWqbANy0NZU 

 

Co se děje v trávě Termiti 

https://www.youtube.com/watch?v=NdDG9ObuyrI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWqbANy0NZU
https://www.youtube.com/watch?v=NdDG9ObuyrI


ÚTERÝ – 16.3.2021 
„Jak se vám líbila včerejší pohádka o mravenci Borůvkovi? Dozvěděli jste se něco nového o dalších 

zvířátkách? Vzpomenete si, co to bylo za zvířátka a jak vypadaly?“ 

„Dnes se o mravenečkovi naučíme básničku a ještě si k ní procvičíme prstíky.“ 

 

Básnička Mraveneček  

Každé ráno na kopeček       (sedíme s nohama skrčmo a prsty ruky ,,lezeme“ na kolena) 

běží malý mraveneček.       (od kolen prsty ruky „lezeme“ k palcům u nohou) 

Vyjdi, vyjdi, sluníčko,           (rukama uděláme velký kruh) 

pošimrej mě na líčko.          (pošimráme se po tváři) 

I ty malý popleto,                 (uděláme ty, ty, ty) 

musíš počkat na léto.          (rukama se plácáme do stehen)  

 

Procházka do lesa za mravenci 

Na procházku si prosím vezměte krabičku nebo pytlík na přírodniny. 

„Věděly jste děti, že si mravenci nestaví jenom mraveniště, ale že žijí i v zemi? Na dnešní procházce se 

podívejte pod několik kamenů, které vytáhnete z hlíny a prozkoumejte, jestli si mravenci neudělali domeček 

tady.“ 

„Zahrajeme si na pilné mravence. V lese si nasbírejte jehličí, větvičky a suché listy, které budeme potřebovat 

k výrobě našeho mraveniště.“ 

Užijte si procházku! 

 

Výroba Mraveniště  

Budeme potřebovat:  

tvrdou hnědou čtvrtku, tužka, štětec, tekuté lepidlo, černou temperu nebo prstovou barvu, černý fix, 

přírodniny z lesa 

 

Postup: 

„Na papír si tužkou nakreslete obrys mraveniště (kopeček), celou plochu mraveniště potřete lepidlem a 

přírodniny nalepte, nechte zaschnout.“ 

„Jeden z prstů namočte do barvy a třikrát za sebou obtiskněte -  máme tělo mravenečka! Tímto způsobem 

vytvořte ostatní mravenčí kamarády. Černým fixem dokreslete mravencům nožičky  a tykadla. Víte, kolik 

mají mravenci nohou?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list Mraveniště   

„Najděte správnou cestu do mraveniště.“ 

 

 
 



STŘEDA – 17.3.2021 
„Mraveneček včera pilně pracoval a dnes si potřebuje odpočinout u písničky, kterou se naučíme.“ 

 

Hudební činnosti – nácvik písničky Mraveniště 

Dechové činnosti  

„Lehněte si na záda, položte ruce na bříško a zavřete oči. Zhluboka se pomalu nadechujte do bříška a 

pomalu zase vydechujte. Rodiče vám mohou pustit k relaxaci písničku se zvuky lesa.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9WVzG80_ZmQ  

 

Rozezpívání na melodii písně Sněženky 

„Vzpomenete si děti na písničku Sněženky? Místo slov z písničky budete zpívat její melodii na slabiku LA.“ 

„Věděly jste, že díky mravencům se cibulky sněženek rozmnožují? Pro nás je to jejich neviditelná práce.“ 

 

Nácvik první sloky písně Mraveniště  

„S rodiči si jako při každé písničce zahrajte hru na ozvěnu. Budou vám říkat slova písničky a vy je budete po 

nich opakovat. Dnes se zkuste naučit první sloku písničky.“ 

„Pracují mravenci v písničce pomalu nebo rychle?“ 

„Z jakého materiálu postavili mraveniště?“ 

 

https://youtu.be/8xwBM9WOSC0  

 
Prstové cvičení Mravenci v lese  

„Děti, sedněte si ke stolu, narovnejte se a celýma rukama nakreslete ve vzduchu velké mraveniště (pohyby 

by měly vycházet z ramenního kloubu a děti „kreslí“ mraveniště celými pažemi)“ 

„Prsty rukou dáme nad stůl, každý prstík představuje jednoho mravenečka. Mravenečci jsou za sebou, proto 

postupně od malíčku levé ruky budeme jednotlivé prstíky pokládat na stůl po malíček pravé ruky.“ 

„Mravenci v písničce běhali po lese, zkuste prstíkama ťukat rychle o stůl a poté postupně zpomalte.“ 

 

 Grafomotorický list Mravenci (vlnovky) 

„Každý z mravenců si vyšlapal svou chodbičku v mraveništi. Vezmi si do ruky tužku, spoj přerušované čáry a 

nakresli každému cestičku.“   

https://www.youtube.com/watch?v=9WVzG80_ZmQ
https://youtu.be/8xwBM9WOSC0


 
 

 



Grafomotorický list Mravenci (vlnovky) 

 
 



ČTVRTEK – 18.3.2021 
„Včera jste se naučily novou písničku Mraveniště.“ 

„Děti, znáte i další druhy hmyzu?“ 

        
 

       
 

„Pojmenujte hmyz na obrázcích a slova vytleskáváním rozdělte na slabiky, určete počáteční písmenko slova. 

Vzpomínáte děti na ruměnice, které nám chodí po zahradě školky?“ 

(SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ – BERUŠKA, MŠICE, RUMĚNICE, MOUCHA, VČELA, VOSA) 

 

Básnička Beruška z knížky Obrázkové básničky  

„Doplň básničku podle obrázků tak, aby se rýmovala.“ 

 



Pracovní list Berušky (ustálená a neustálená konfigurace) 

„Na každém řádku najdi a zakroužkuj berušky se stejným počtem teček, jako máš znázorněný vlevo na 

pracovním listě.“  

 

  



Beruška z květináče 

Budeme potřebovat: 

plastový nebo hliněný květináč, temperové barvy, štětec, kousek drátku a korálky na tykadla, nalepovací 

oči, černý papír, nůžky, lepidlo (tavnou pistoli), bílou pastelku 

 

Postup: 

„Na černý papír si obkreslete květináč a dokreslete kolem šest nožiček, hlavu a vystřihněte. Květináč si 

natřete červenou temperou, po zaschnutí namalujte černé tečky. Na drátek navleč dva korálky, drátek 

přilep k hlavičce pomocí tavné pistole (požádej rodiče, lepidlo pálí). Nožky s hlavičkou přilep zespodu 

květináče, přilep oči a beruška je hotová!“ 

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁTEK – 19.3.2021 
„Bavila vás včera výroba berušky? Máte ji vystavenou u okna na parapetu, aby přilákala jaro se sluníčkem?“ 

„Poznaly jste všechen hmyz na obrázku? Jedním z posledních úkolů v tomto týdnu bude hledání hmyzu.“ 

 
Výroba a hledání hmyzáků (doma nebo venku na zahradě) 

„Spousta hmyzu je schovaných, protože je na ně jarní sluníčko slabé. Některé z nich probudíme a z papíru si 

vyrobíme.“ 

„Požádej rodiče o vytisknutí Hmyzáků, vybarvi je pastelkami a vystřihni. Kolik jich je? Schovej je 

sourozencům nebo rodičům po domě a jejich úkolem bude je všechny najít. Neztratil se některý?“ 

 

 



Procházka a skládání hmyzáků z přírodnin  

„Vydejte se dnes společně na procházku do přírody. Venku si nasbírejte klacíky, listy, kamínky. Rozhlédněte 

se kolem sebe a zaposlouchejte se, jestli neuslyšíte nebo neuvidíte nějaký hmyz. Z přírodnin zkuste složit a 

napodobit tělo hmyzu. Společně s ním se vyfoťte, klidně i společně se sourozenci, rodiči, prarodiči a pošlete 

nám fotky zase na náš email: ms5kvetna1527@seznam.cz  

Budeme se těšit “ 

 

Pohádka O žluté berušce  

„Po procházce v přírodě si odpočiňte, uvelebte a už jen poslouchejte pohádku O žluté berušce.“  

 

 

mailto:ms5kvetna1527@seznam.cz


Mandala Berušky  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list Květiny a brouci  

„Vybarvi, vystřihni obrázky a nalep je do správného sloupečku.“ 

„Děkujeme za spolupráci, doufáme, že vás činnosti bavily a zaujaly. Příští týden se do říše hmyzu podíváme 

znovu. Pěkný víkend přejí vaše paní učitelky.“  


