
IB: Z VODY DO VODY 

TÉMATICKÝ CELEK: HMYZ – MOTÝLÍ LOUKA 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Zajímá se o druhé i o to co se kolem něj děje 

- Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

- Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí a 

že je může ovlivnit 

- Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Přiblížit dětem život motýlů, prohlubování poznatků (názvy motýlů, jejich vývoj, potrava, kde 

motýli žijí) 

- Uvědomit si čím jsou opylovači užiteční, zranitelní, jak by vypadal svět bez kytiček 

- Vnímat celkový vzhled, umět rozlišit a třídit dle různých kritérií (dle barvy, velikosti) – rozvoj 

matematických představ 

- Vědomě využívat všech smyslů  

- Říct básničku, zazpívat písničku,.. 

OČEKÁVÁNÉ VÝSTUPY: 

- Vědomě používat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

- Vnímat, že je zajímavé se dozvídat nové věci, využívat zkušenosti k učení 

- Porozumět, že změny jsou přirozené  a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje ),… 

- Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností, technik,.. 

JAZYK A ŘEČ 

Básně a říkadla: 

Už k vám letí, milé děti, nejkrásnější motýlek, 
těší se již do světa, kde je louka rozkvetlá, 
oba s včelkou nelení, když se tráva zelení. 
 

ROZVOJ KOMUNIKACE: 

- Rozbor pohádky 
- Jaké znáš motýly, co je kukla, jak se motýl vyvíjí, kde se vyskytují, čím se živí housenka a čím 

motýl 
- Čím jsou pro nás motýli užiteční 
- Logopedické a dechové cvičení,.. 

GRAFOMOTORIKA: 

- Starší děti – horní a dolní smyčka – let motýlů 
- Mladší děti – let včely 



- omalovánka 

PÍSNĚ – hudebně pohybová činnost : 

- Uvíjíme věneček 

 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI: 

- Housenka na listu – stříhání, lepení, tvoření kroužků z papíru 

POHYB: 

- Motivační cvičení „jak se narodí motýl“ 
- PH: Na motýli a kytičky 
- Vycházka do okolí MŠ – pozorování, co létá za živočichy ve vzduchu (poznat a pojmenovat) 

POHÁDKY A PŘÍBĚHY: 

- O motýlkovi a včelce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225868106797426&set=pcb.472641393848162&__cft__[0]=AZUhwOZ-1F4X-roe-OSLsRAZQoKv9vT6T-7_QsO3tDgPLIHosIS34B014phqY9XBQEv2VEB7VoC4KliLm7G2cDi2fxIHb339-cLaZjw0h3QqukAPd4qpozisb-ojEO6MIeUBrfJOkcd0PcLWAI_gcOoj&__tn__=*bH-R


 



 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225868173399091&set=pcb.472641393848162&__cft__[0]=AZUhwOZ-1F4X-roe-OSLsRAZQoKv9vT6T-7_QsO3tDgPLIHosIS34B014phqY9XBQEv2VEB7VoC4KliLm7G2cDi2fxIHb339-cLaZjw0h3QqukAPd4qpozisb-ojEO6MIeUBrfJOkcd0PcLWAI_gcOoj&__tn__=*bH-R


 





 

 

 

 


