Téma týdne: Jak se rodí jaro
Vzdělávací činnosti:

Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila
snídani. Tatínek už také nespal. Ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své
postýlky na maminčinu, - tam se pěkněji spalo, - lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do
povětří a počal se houpat: houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy,
houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo.
Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný: "Zatrápený Broučku, copak musíš tak křičet?" - "Ale
tatínku, když jsem se tak udeřil!" - "A jakpak?" - "I, já jsem spadl z postele."- "Tak sis měl dát pozor!"
- "Ale když ono mě to přece bolí." - Maminka měla už zatím snídani hotovou a šla je budit. "Vstávejte,
vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A copak ty, Broučku, už pláčeš? Sotva sis oči proloupl!"
- "Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel." - "I - jen pojď! Dřív než kočička vejce
snese, všecko se ti to zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď!"
A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku
na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil:
Ó náš milý Bože,
povstali jsme z lože
a pěkně tě prosíme,
dejž, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme,
a přitom se rádi máme.

(Úryvek pohádky „Broučkovy studie“ z knihy Broučci - J. Karafiát)

Úkoly k pohádce:
 Společně si přečtěte celou pohádku „Broučkovy studie“ z knihy Broučci od J. Karafiáta. Pokud
knihu

doma

nemáte,

lze

pohádku

vyhledat

online

nebo

na

odkazu:

https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/broucci-brouckovy-studie-2665
 Kdo knihu doma má, může dětem přečíst i další pohádky – třeba před večerním usínáním.
 O pohádce si potom můžete s dětmi povyprávět.

1

Rozhovory k pohádce „Broučkovy studie“

 Jak se stalo, že Brouček spadl z postele a uhodil se?
 Maminka vaří Broučkovi a tatínkovi snídani… Pamatuješ si, co dobrého měli?
 Ke komu Brouček zavítal na návštěvu?
 Jakou dobrotu dostal u kmotřičky?
 Poslouchal vždy Brouček maminku a tatínka? Pokud ne, co provedl?

Činnosti:
 Povídejte si s dětmi o jarní přírodě, dbejte na správnou výslovnost.
 Přírodu můžete pozorovat na vycházce, co se venku mění? (první kytičky, první pupeny na
stromech, sluníčko sílí, začínají zpívat ptáčci…
 Venku se začínají objevovat první broučci, včelky, housenky, mouchy, berušky, mravenci…
Jaký hmyz ještě známe?
 Opakujte básničky a písničky, můžete se naučit i nějakou novou – viz Nabídka
 S dětmi doma kreslete, a stříhejte. Dbejte prosím při tom na správné držení tužky a nůžek.
 Můžete zkusit vymodelovat Broučka (motýlka, včelku, housenku, mravence…)
 Dbejte na správné používání příboru.
 Natočte se nebo foťte a posílejte na mssedmikrasky@seznam.cz
Těšíme se, děkujeme a zúčastněné odměníme.

Nabídka pohádek:
J. Karafiát - Broučci
J. Kahoun – Příhody včelích medvídků
J. Kožíšek – Polámal se mraveneček

Nabídka básní:
Přišlo jaro do vsi
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!
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Moucha
Ráno, když chcem nejvíc spát, může se nám někdy stát,
že nás někdo kolem uší lechtá, šimrá, přitom bzučí.
„Vstávej, vstávej, hošíčku! Pošimrám tě na víčku!“
Kdo nás budí? Kdo nás ruší? Je to známý rošťák muší.

Motýl
Poletuje motýl tiše, křidýlka má jako z plyše.
Dosedne na kytičku, odpočívá chviličku,
pak poletí zase dál, jako by se dětí bál.

Nabídka hádanek:
Krásné kresby na křídlech, až se z toho tají dech.
Koho jsem to chytila? Asi nejspíš…(motýla)

Místo džusu pijí krev, píchnou nás i přes oděv.
Na vše živé doráží, jsou to totiž…(komáři)

Černá, bílá, červená, co to asi znamená?
Na ruku mi klidně sedne, všechny tečky spočtu hnedle.(beruška)

Co to vidím právě? Tolik barev v trávě!
Jeden hezčí nežli druhý, křídla mají samé kruhy.(motýl)

Má housličky, tenké strunky. Třebaže je nepatrný, když svůj koncert rozehrává, sluníčko mu
přitakává.(cvrček)
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Nabídka písní:
Travička zelená
„Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní lehnu.
Když si smyslím na ní sednu. Travička zelená, to je moje peřina. Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina. Jen se zjara začne pučit. Nechci já se doma učit. Travička zelená,
to je moje peřina.“
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Komáři se ženili
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Říkanky s pohybem:

Motýl
Poletuje motýl tiše
křidýlka má jako z plyše… chůze po špičkách, ruce jako křídla
Dosedne na kytičku,
odpočívá chviličku… do dřepu, odpočíváme
Pak poletí zase dál,
jako by se dětí bál… běh v prostoru, ruce jako křídla

Broučkova rozcvička
Nevídáno, neslýcháno,… stoj, ruce v bok, hlava ukazuje „NE“
brouček cvičí každé ráno,… stoj, ruce v bok, šeptáme
nejdřív nohy protahuje,… protahujeme nohy
do výšky se natahuje,… do výšky, na špičky
potom ještě dřepy dělá,… dřepy
on je pilný jako včela… stoj, hlava kývá “ANO“

Housenka
Housenka si v trávě leží… leh na břiše
ona leží, i když běží… převalování ze strany na stranu
nožičky má na tělíčku… leh na zádech, ukazujeme nohy
leze, leze na kytičku… plazení se na břiše
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Výtvarná činnosti:
 Zkuste si doma s dětmi vyrobit louku plnou krásných, barevných motýlků. Stačí vám k tomu
„mašličkové“ těstoviny a temperové/vodové barvy.

Přílohy:
 Pracovní list č. 2 – Kde jsou motýlci?
- Najdi a vymaluj motýlky, co létají nad loukou. Ostatní zvířátka ponechej nevymalovaná.
 Pracovní list č. 44 – Mraveniště pro mravence
- Nakresli mraveniště pro mravence tužkou podle vzoru. Mravence spočítej a mraveniště vymaluj.

Zpracovala: Michaela Špičková
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