
IB : Z VODY DO VODY 

TÉMATICKÝ CELEK : MOTÝLÍ LOUKA - PROJEKT 

DATUM: 16-20. 5. 2022 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Přiblížit dětem život motýlů. Co potřebují k životu a jak je chránit. (názvy motýlů, 

jejich vývoj, potrava, kde motýli žijí) 

- Pozorování vývoje motýlů, pozorování motýlů a jiného hmyzu v přírodě. 

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

kytiček 

- Umět rozlišit a třídit dle různých kritérií (dle barvy, velikosti) – rozvoj matematických 

představ 

- Říct básničku, zazpívat písničku,.. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční nejsou, 

dokáže mezi nimi volit 

- Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje 

- Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

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

- Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, výtvarnými pomůckami a materiály 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ: 

Rozvoj komunikace: 

Rozhovor s dětmi: 

- Rozbor pohádky 

- Jaké znáš motýly, co je kukla, jak se motýl vyvíjí, kde se vyskytují,  

- Čím jsou pro nás motýli užiteční 

- Co potřebují motýly k životu, jak je chránit aneb jak je přilákat na naši zahradu?  

- Co dalšího se vyskytuje na loukách, co můžeme ještě pozorovat?  

 

 

 



Jazyková pregramotnost:  

- Pojmenování hmyzu na obrázku 

- Jazykový cit – poznáš nesprávně utvořenou větu? Řekla jsem to správně? Zkus mě 

opravit 

Matematická pregramotnost:  

- Pojmy – stejně – méně – více 

- Třídění dle velikosti a barvy 

Logopedická prevence: 

- Dechové cvičení – jak letí motýlek, lezení housenky 

- Logopedická chvilka – U mravenečků, zvuky hmyzu 

Básně a říkadla: 

Beruška  

Seděla beruška na lístečku, červený kabátek samou tečku. 

Přišli k ní motýlci: „My tě známe, my ti puntíky spočítáme.“ 

Grafomotorika: 

- Omalovánky 

- Kresli s básničkou housenku 

 

První, druhá, třetí, čtvrtá, k tomu pátá kulička. 

K první jenom oči přidám, a bude to hlavička. 

Už tu stojí v celé kráse, housenečka malá, 

Přimaluj ji ještě lupen, ráda by si dala. 

Emoční rozvoj: 

- Jak by vypadal svět bez kytiček – vyjadřování dětí pomocí smajlíků 

- Radost ze zvládnutého, radost ze zážitků 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Vyzutí a obutí obuvi,  

- Samostatnost, nést si svůj batůžek na výlet, vybalit si svačinu, uklidit po sobě odpadky 

 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Pravidelný pitný režim a strava, 

- Pobyt na čerstvém vzduchu, výlet po okolí 

- Pohybové hry 

- Příjemná atmosféra 



Pracovní a výtvarné činnosti:  

- Motýlek  - obkreslování šablony, stříhání, kresba suchými pastely 

- Kreativní tvoření hmyzu z recyklovatelného materiálu  

 

Hudebně pohybové aktivity: 

- Uvíjíme věneček 

- Píseň „Housenka“ (na melodii písně Tluče bubeníček) 

 

Housenečka malá, leze po liště. 

Časem zakuklí se, to já vím jistě. 

V kukle ona bude spáti, síly bude nabírati. 

A ve správný den, motýl vyjde ven. 

Pohyb: 

- Zahřátí – na písničku „Chytila jsem na pasece motýlka“ (pohyb do rytmu a nápodobou 

motýla), lokomoční pohyby, motivační cvičení „Jak se narodí motýl“, relaxace 

- Pohybové hry 

Pohybové hry : 

- Na motýly a kytičky (obdoba hry na domečky) 

- Všechno lítá, co křídla má 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Povídání nad obrázky z knížek a encyklopedií, rozvoj slovní zásoby ze života hmyzu – 

podstatná jména, slovesa létat, lézt 

Ostatní: 

- Prohlížení knížek a encyklopedií s tématem hmyzu 

- Pohádka „O motýlkovi a včelce“, rozbor pohádky 

- Modelování kukel a housenek 

- Housenky z víček 

- Skládání obrázků – posloupnost vývoje motýla 

- Objevování a pozorování v přírodě, luční stezka (1/2 denní výlet) 

 

 

 

 

 

 



PPD - Grafomotorika 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafo – ml. děti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázky rozstříhej, zamíchej –  

1) Roztřiď je k sobě dle velikosti do 4 skupin 

2) Seřaď je dle velikosti, která včelka je nejmenší – největší, která je první, poslední,.. 

3) Obrázky nalep na list papíru od nejmenšího po největší 

 

 



 

 


