
S daným tématem se můžete seznámit také pomocí básničky, kterou je možné
doprovodit pohybem:
 
BROUČKOVA PROCHÁZKA
 
Probudil se brouček malý jejku, to je krásný svět,
maminko, když dovolíš mi na procházku šel bych hned. 
Maminka mu dovolila, říká, jen ať pozor dá, 
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda. 
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech sil, 
zakopl a už to bylo, na záda se překulil. 
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout, 
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout.
Sehnal sílu, vyšvihl se, a to bylo příliš snad, 
otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas pad. 
Dlouho se tak převracel, to je bída - achich ach, 
pak to zkusil opatrně ... Konečně je na nožkách. 
 
(Dřep hlava skloněná, pomalu vstáváme. Prosíme. Hrozíme. Rychlé rozběhnutí se do
prostoru, po zastavení se skulíme na záda. V lehu na zádech nohy i ruce směřují vzhůru
a třepeme jimi. Válíme sudy. Pomalu jdeme do stoje. Výskok.)
 

 

25.5. - 29.5. 2020
Jak se žije v trávě

Při společných procházkách
přírodou se v tomto týdnu můžete
zaměřit na pozorování hmyzu a na
to, jakou mají broučci stavbu těla.
Povídat si společně můžete také o
tom, jak bychom se měli k  takovým
broučkům ohleduplně chovat.
Pomůckou pro povídání vám
mohou být nejrůznější knížky o
přírodě. 

Poslechnout, zazpívat a zatančit si
můžete také například při
písničkách: 
Sluníčko, sluníčko
Na políčku v jetelíčku 
 
Shlédnout děti mohou třeba
některé z dílů pohádky - Ferda
Mravenec 

Co vidíme v přírodě Písničky a pohádky

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws
https://www.youtube.com/watch?v=0TmxTE2n0As
https://www.youtube.com/watch?v=0TmxTE2n0As
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDA14762BB5F7BB3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDA14762BB5F7BB3






Spočítej kolik je
vždy stejných
broučků na

obrázku a jejich
počet napiš vždy
do příslušného
rámečku. 

Jednotlivé druhy
zkus pojmenovat
a urči první a
poslední hlásku.



 Nejprve si vystřihneme z
červeného papíru čtverec a
přehneme ho tak, aby nám na
něm vznikl kříž. 
Složíme tělo berušky. 
Zastřihneme rohy složeného
těla. 
Domalujeme černým fixem
hlavičku, správný počet teček  a
rozstřihneme krovky. 

Společně si můžete také zkusit
vyrobit berušku dle následujícího
návodu. Při tomto vyrábění mají
děti opět možnost procvičit
jemnou motoriku, stříhání papíru a
jeho přesné překládání. 
 
1.

2.
3.

4.

 
A beruška je hotová! 

Vyrábění

Geometrické tvary
S dětmi můžete procvičit také to,
jaké znají geometrické tvary. 
 
Jako pomůcku pro toto procvičení
nabízíme pracovní list na
následující straně. 

Děti,
dokážete
pojmenovat
tyto tvary? 



Spoj berušku s jejím listem a vždy pojmenuj jejich
společný geometrický tvar.


