
 ŽIVOT NA LOUCE 
Kompetence :                                                       23.5. – 3.6.2016 

2/1    Vnímá ,že všechno na světě má vztah ke zdraví, bud´ ho podporuje, nebo 

poškozuje 

3/4    Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte 

svého věku 

4/3    Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost 

7/6    Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se 

Nabídka činností : 

 KK sdělování zážitků z víkendu – rozvíjet souvislé vyjadřování 

 Poslech pohádky – Ferda mravenec 

 Slovní hry na rozvoj slovní zásoby – Letí vrána ,letí ,  Šla beruška po 

louce… 

 Práce s obrázkem „ Na louce „ – popis  - brouci, rostliny – ochrana před 

klíšťaty, netrhat a nejíst neznáme rostliny, plody   

 Pozorování  brouků a rostlin na louce , hry s přírodninami – sestavování 

brouků, 

 Prohlížení  encyklopedie – Hmyz ,  MD – leporelo –Louka – povídání o 

hmyzu – čím se živí, čím jsou přírodě prospěšní 

 Co roste na louce – výstavka lučních květin – pojmenování 

 Sběr přírodnin a jejich výtvarné dotvoření – šnečí ulity … 

 Výtvarné zpracování  zážitků z pozorování na vycházkách   

 Básnička – Šnek , Brouk, Polámal se mraveneček  , Zvoneček 

 Písnička – opakování Travička zelená , Beruška ,Motýlek 

 PL– labyrinty, hledání stejných obrysů , spirály, vlnovky – SD ,MD – čáry 

vodorovné, počet 1,2  

 Cvičení v přírodním prostředí – louka – přeskoky lana , obíhání stromů, 

závody v běhu … 

 Hádanky – z louky 

 



 

 

 

Básničky : 

ŠNEK 

Poslechněte, co vám říkám. 

Šnek nespěchá nikdy nikam. 

Proč by spěchal? Času dost. 

Vždyt´ cestuje pro radost. 

 

Brouk  

Leze, leze brouk, vítr do něj fouk. 

Zatočil se dokola , zavolali doktora. 

Protřepali ručičky, protřepali nožičky. 

Hop, brouk vyskočil a byl zdravý celičký. 

 

Pampeliška 

Když jsem potkal pampelišku, 

měla slzy na krajíčku. 

Řekni dětem, prosím tě, at´ se na mě podívají, 

ale at´ mě netrhají. 

At´ je ten hezký svět, ještě hezčí o můj květ. 

 



 

Polámal se mraveneček 

Polámal se mraveneček, ví to celá obora. 

O půlnoci zavolali mravenčího doktora. 

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, 

třikrát denně prášku trochu, bude chlapík jako rys. 

Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál, 

celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. 

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil, neplakej, 

pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 

Pofoukal mu na bolístku,pohladil ho po čele, 

hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 

 

Zvonky 

Zvonili,zvonili na zvoneček, 

lidé se sbíhali na kopeček 

jak na koni : „Kdo to zvoní?“ 

 Zvonil to maličký mraveneček. 

Ty jeden ošklivý mravenečku 

co že ty dělat máš u zvonečku?  

Běž si domů, hled´ si svého, 

nezvon´a nežaluj na každého! 


