
CO TO BZUČÍ?

Dnes se skřítek pustil do velkého jarního úklidu, 

už od rána uklízel svou světničku, vymetal všechny kouty, utíral prach a 

věšel do oken čisté a voňavé záclony. Stále ho však rušil nějaký hluk, 

jakoby nad jeho domečkem létaly                   a                    najednou.

Co se to děje, pomyslel si a opatrně vykoukl z            . 

Na zahrádce uviděl velký mumraj. To rozkvetlé květiny přilákaly 

spoustu hmyzu, který bzučel a nenechal skřítka chvíli v klidu. 

Zvídálek nechal úklidu a vyšel na zahrádku pozorovat                 , 

které usedaly na květy jetele. Nad pískovištěm se honily vosice

a rozpustile bzučely.  

Nejvíce však skřítka zaujali                                      .                                    

. 

Okouzlili ho jejich barevnými křídly, kterými třepotali ve vzduchu a 

lehounkým letem z kytičky na kytičku. Skřítek si sedl do trávy a 

pozoroval tu nádheru. 

V tom se kolem něj prohnal zamračený                      a udělal 

svými křídly takový vítr, že to skřítkovi odfouklo              . 



Čepice letěla přes celou zahrádku, až přistála u něčeho zajímavého. 

Co to jen může být, přemýšlel. 

Děti, no tak mu poraďte! Ano, správně, zase jste to uhádly. 

Je to hmyzí hotel                                  , který jste loni s rodiči vytvořili. 

A to je moc dobře, tak si každá ta drobotina najde komůrku, která se jí 

bude líbit a zůstane s námi a naším skřítkem na zahrádce až do zimy. 

Vždyť hmyz velmi potřebujeme, 

aby nám opyloval naši jabloňku                         .

a také ovocné keře a my jsme si mohli pochutnat na sladkých jablíčkách, 

borůvkách a jiném ovoci nebo zelenině. Navíc hmyz slouží jako potrava 

pro různé živočichy, třeba právě pro naše sýkorky.
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Říkanka – „Hmyzí hotel“

Čmeláci, brouci, motýlek,

obydlí náš hotýlek.

Bydlení si odpracují,

květinky nám opylují.



Kimova hra

Vyber si z minipexesa obrázky, které již dokážeš pojmenovat, 

dobře si je prohlédni a pokus se je zapamatovat.

Následně je mamka nebo taťka překryjí šátkem 

a jeden obrázek pod šátkem odeberou tak, 

abys ho neviděl (dítě se může otočit), 

po odkrytí šátku hádej, který obrázek chybí.

TIP: u maláčků nebo jen tak, aby hra byla zábavná, 

můžete místo obrázků vybrat různé předměty z kuchyně, 

hračky nebo dle výběru dětí.

Čas k prohlížení a počet obrázků nebo předmětů 

zvolte dle schopností každého dítěte 

1. Prohlížení předmětů

2. Zakrytí předmětů 

a odebrání jednoho 

předmětu

3. Hádání chybějícího předmětu



• Připravíme si: roličku od toal. papíru, 

prázdnou pet láhev, libovolný barevný 

papír A5, nůžky, libovolnou temperovou 

barvu, štětec, lepidlo nebo tavnou pistol

• Roličku od toal. papíru na jedné straně 

nastřihneme na 4 stejné části, cca 2 cm 

dlouhé střihy

• Části ohneme (roličku jimi zavřeme, jako 

krabici) a slepíme, vznikne nám hlavička

• Z druhé strany roličku nastřihneme na dvě 

části cca do poloviny, jednu z částí 

ustřihneme (nevyhazujeme), zbývající část 

můžeme zaoblit (vznikne bříško)

• Celý tvar natřeme libovolnou barvou, 

stejně tak natřeme i ustřiženou část, 

necháme uschnout

• Ustřiženou a nabarvenou část 

rozstřihneme podélně na tři části (tři 

obloučky), ze kterých vzniknou nožičky

• Barevný papír A5 zmačkáme do kuličky a 

přilepíme ho do vnitřní části roličky

• Z pet láhve si vystřihneme krovky, tavnou 

pistolí nebo kancelářským koníkem je 

připevníme pod vnitřní okraj hlavičky, 

můžeme je permanentním fixem 

pomalovat

• Na bříško připevníme nožičky z obloučků

• Můžeme přidat tykadla, oči, domalovat, 

přilepit na křídla korálky nebo čočku 

BERUŠKA



Úkoly skřítka Zvídálka pro tento týden:

1. Přečti si společně s rodiči pohádku, 

doplňuj slova místo obrázků 

a odpověz na tyto otázky:

- co dělal skřítek ve své světničce?

- jaký hmyz viděl na zahrádce?

- jaký hmyz ho nejvíce zaujal a proč?

- proč spadla Zvídálkovi čepice?

- proč je hmyz důležitý?

2. Vytiskni, nastříhej a zahraj si minipexeso, můžeš si ho připojit 

k předchozímu pexesu s kytičkami.

3. Nauč se krátkou říkanku o hmyzím hotelu, 

můžeš si ji zkusit i zazpívat a vymyslet vlastní melodii.

4. Zahrej si Kimovu hru a procvič si pozornost a paměť.

5. Nezapomeň, že můžeš u nových slovíček opět určovat

první a poslední písmenko názvu, počet slabik nebo slabiky 

vytleskávat.

6. Vytvoř si krásnou berušku.

7.   Kresleníčko

- nejmladší děti nám mohou nakreslit libovolný obrázek na téma      

HMYZ (motýlky, včelky, berušky…)

- předškoláci a středňáci zkusí namalovat hmyzí hotel, ve kterém   

bude NAHOŘE bydlet 1 motýl, UPROSTŘED 2 včely

a DOLE 3 berušky,  hotel pak mohou dozdobit dle vlastní fantazie.

Moc se těšíme, na fotky tvých výrobků a obrázků, 

tvoje paní učitelky a skřítek Zvídálek.


