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ČMELÍN 

Motivační otázky: 

 Co vidíš na zahradě? Čmelín 

 Kdo v něm žije? Čmeláci 

Činnosti: 

 Prohlížení encyklopedií 

 Poznávání barev 

 Vytleskávání a rytmizace slov 

 Sluchová analýza – čmelák, křídla, tykadla, levandule, máta… 

 Pozorování čmeláků očima a lupou – zkoumáme tělo a blanitá křídla 

 Naslouchání bzučení čmeláků 

 

Literární texty: 
 
Čmelák 
František Hrubín 
 
Čmeláka tu v jeteli 
včely bzučet učí, 
on však nedbá na včely 
dál si po svém bzučí. 
 
Poletuje v jetýlku, 
celý de je čilý, 
mnohou včelku bzučilku  
zahanbí svou pílí. 
 

 

Smutný čmelák 
Miloš Kratochvíl 
 

Napsal mladý čmelák včele 
„Miluji Tě velmi vřele.“ 
Napsal to své vyznání, na list růže pod strání. 
Jenže noc a ráno zchladly, 
listy zežloutly a spadly. 
Čmelák bručí „ A co teď? Jak dostanu odpověď? Všechny listy zničil mráz, 
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už není kam napsat vzkaz!“ 
Je podzim, čmelák má smůlu – 
včelka už spí ve svém úlu. 
Vyzná se jí ze své lásky, 
až rozkvetou sedmikrásky. 
 

 

Hudební a pohybové činnosti: 

„Čmeláci a květiny“ – běh po třídě, na signál sed ve dřepu na určené místo  

                                     (obruče, papírové květiny)       

  

Čmelák 

Čmelák hraje na basu, 
ve stoje i v kleče, 
svlékl se až do pasu, 
pot mu z čela teče. 
Do trávy se překotil, 
pod kytičku stinnou, 
košilku si propotil 
a už nemá jinou.     
                                                              
Zdroj:wiki.rvp.cz 

 

Narativní pantomima: 

Napodobujeme hru na basu, stojíme a pak si klekneme, předvedeme svlékání trička, ťuk rukama 

do země setřeme pot z čela jednou a pak druhou rukou, sedneme si na zem do sedu skrčmo 

skřižného , ruce tvoří nad hlavou stříšku, kolébáme se, ovíváme se mohutně rukama, ruce zkřížit 

na prsou a třeseme se zimou.  

 

Hudební texty: 

Tancovala žížala 
Na políčku v jetelíčku 
Tam, kde v noci jasně svítí světlušky            
Čmeláku, chlupatý 
Cvrček a čmelák 
Jarní reggae 
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Výtvarné činností: 

 Čmeláček -  zápich – papír 
 Čmelák – loutka, maňásek, dekorace z tvrdnoucí hmoty + namalovat 
 Čmelák – malba na kamínek 
 Kresba čmelínu, čmeláka na květině, let čmeláčka do čmelína 
 

 

Použitá literatura: 

J. Kahoun: Příhody včelích medvídků 
J. Lebeda: Medovníček 
O. Sekora: Čmelák Aninka 
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