
Integrovaný blog – Jaro 

Tématický celek – Hmyz (projekt Motýlí louka) 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 Soustředěně zkoumá, pozoruje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduché pojmy, znaky a symboly. 

Kompetence k řešení problémů 

 Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti a na které stačí 

Kompetence komunikativní 

 Dovede využít informativní a komunikační prostředky, se kterými se běžně setkává. 

(knížky, encyklopedie, počítač, audio technika a pod) 

Kompetence sociální a personální 

 Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

Kompetence činnostní a občanské  

 Zajímá se o druhé a o to, co se kolem děje 

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

podílí a že je může ovlivnit 

Hlavní cíle 

 Matemamtická pregramotnost Číselná řada 1-8 (upevnění) 

 Rozvoj paměti a pozornosti (osvojení nových poznatků) 

 Správný úchop psacího náčiní + rozvoj jemné motoriky  

 Rozvoj logického myšlení – pracovní listy 

 Rozvoj komunikačních dovedností 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Pohybovat se bezpečně a přiměřeně ve známém prostředí (hřiště, školka, příroda) 

 Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, předat vzkaz 

 Rozpoznat odlišnosti v detailech, např. vyhledat chybějící část obrázku, jednotlivé 

části složit v celek, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto 

 Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie 

 Rozlišovat vlevo, vpravo na vlastním těle, v prostoru, s oporou o nějaký předmět 

 Porovnávat velikost – umět uspořádat předměty podle stanoveného pravidla (od 

nejmenšího, největšího, podle barvy, tvaru…) 



S jarem se probouzí a ožívá i spousta hmyzu. Začínáme jej slyšet a cítit všude okolo 

sebe. Mouchy a komáři bzučí, na loukách vidíme různé broučky a motýly. V lesích 

pozor na klíšťata. Hmyz je drobný a k jeho pozorování je třeba trpělivost.  Pro děti 

se osvědčují zvětšovací lupy, kterými lze broučka na chvilku přiklopit a pod 

zvětšovací čočkou se na něj podívat hodně zblízka – poté ho zase pustíme tím, že 

víko prostě zvedneme. Zvířátku to nijak neublíží. Hmyz si můžeme rozdělit do 

několika skupinek. 

Hmyz užitečný 

 

Slunéčko sedmitečné – beruška – je nepřítelem mšic, které škodí květinám a rostlinám 

 

Včela – dává lidem zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, vosk 

 

Mravenec – v zahradě, sadu, či lesní školce není vítán a způsobuje škody – v přirozeném 

lesním prostředí ale přispívá k regeneraci lesní půdy a rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hmyz škodlivý - mandelinka, lýkožrout, bělásek, mšice, chroust 

 

Mandelinka bramborová ožírá nať brambor     Lýkožrout smrkový žere lýko stromu 

 

Housenka běláska škodí na květáku, kapustě a další zelenině, samotný motýlek neškodí 

 



 

Mšice škodí přenosem viróz, případně i vylučováním medovice. (sladký povlak na listech, 

na kterém se postupně rozrůstají houbové choroby – dětem můžeme zjednodušeně 

povědět, že vysávají z rostlin šťávu a tím je oslabují. 

 

Chroust – dospělý brouk dovede úplně zlikvidovat celý strom, žere hlavně listy.  

Larvy přežívají v zemi a žerou kořeny všeho (tráva, strom, rostliny ) 

 

 

 

 



Hmyz obtížný - mol, veš, blecha, moucha, komár 

 blecha   veš

  

Moucha                                                                Komár 

Mol 

Některé děti hmyz zajímá hodně a podle toho si můžete své znalosti a povědomí rozšířit 

s pomocí knížek, internetu a samotného pozorování v přírodě. 



Prostředí, ve kterém se můžeme s různým hmyzem potkat 

Zahrady a sady - včela, bělásek, mšice, vosa, slunéčko, sršeň, chroust 

Les – mravenec lesní, lýkožrout smrkový, bekyně mniška, lumek, světluška 

Pole a půda - kobylka, mandelinka, krtonožka, čmelák, střevlík, hrobařík 

Voda - vážka, vodoměrka, komár, ovád, potápník 

Lidské obydlí - zlatoočko, rybenka, mol, veš, blecha, moucha, mravenec 

Ve školce máme projekt Motýlí louka, kde děti pozorují vývoj motýla ve všech jeho 

stádiích s konečným vypuštěním do přírody. Letošní pozorování je s ohledem na nynější 

situaci zrušeno, budeme se těšit příští rok. 

 

 



říkanka Motýlek 

Housenka se zakuklila, má hedvábnou košilku                                                   

počkáme si ještě chvilku. Tak už vyleť, motýlku.                                                 

Motýl křídla ukazuje, už je tady blízko                                                                  

Vzlétne vzhůru, ještě výše, a pak zase nízko                                                        

Motýl kolem poletuje, na kytičku sedá,                                                               

křídly mává na berušku. Copak v trávě hledá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


