
 

ÚKOL Č. 6 
Tak děti, určitě víte, že už nám oficiálně podle kalendáře začalo JARO. Hurááá!  

Vzpomeňte, jak jste si ve školce s paní učitelkou povídali, co všechno k jaru patří. Říkali jste, 

že rostou kytičky, svítí často sluníčko, roste ovoce, sadí se zelenina, všechno se zelená, rodí 

mláďátka a taky nám už začínají všude bzučet včelky, aby nám mohly opylovat ty kytičky. 

Nelétají jenom včelky, ale už můžeme vidět všelijaký hmyz. Např. berušky si vesele létají a 

radují se z tepla, mravenci si staví nové domečky, … 

Proto se náš dnešní úkol bude týkat právě hmyzu. Konkrétně motýlů.  

Přečtěte si s rodiči krátkou pohádku o motýlkovi a o mně (víle Jarmilce). 

 Pohádka MOTÝLEK: 

Malá holčička běhala po louce, najednou objevila na lístečku malinkaté vajíčko. „Jé to je ale 

malinkaté vajíčko, copak je to za zvířátko“, zeptala se víly Jarmilky. No z takového vajíčka 

bude jednou motýlek. Holčička jí moc nevěřila, z vajíčka motýlek? Každý den se chodila na 

vajíčko dívat, jednoho dne přišla a místo vajíčka, byla na lístečku, srandovní housenka. 

Holčička začala plakat, „ ty jsi mi snědla moje vajíčko? „Kdepak, to já jsem se z vajíčka 

narodila“, řekla housenka. Jarmilko, ty jsi mi slibovala motýlka a je tu taková škaredá 

housenka“. I jen počkej, jednoho dne se z ní stane motýlek. A tak se chodila zase holčička 

dívat na housenku, která však jen jedla a jedla, až byla úplně tlusťoučká. Jednoho dne, když 

holčička přišla, našla místo housenky malý váček, „kdepak je moje housenka Jarmilko? 

„Housenka se tak najedla, že šla na chvilku spát a aby ji nikdo nerušil, tak se zakuklila. Jen 



ještě chvíli počkej a už tu bude motýlek“. „To je divné, jak se může z vajíčka vylíhnout 

housenka, z ní je kukla a pak zas motýl? Tak zase chodila a čekala, kdy se stane zázrak, 

jednoho dne přišla a uviděla, krásného motýla. Už z dálky na ni mával křídly, „poznáváš mě, 

to jsem přece já tvoje housenka.“ 

  

Poté si společně popovídejte, o čem pohádka byla, co se v ní stalo důležitého (fáze růstu 

motýla). Následně si děti vybarví vajíčko, housenku, kuklu i motýlka, vystřihnou. (viz. 

příloha). Obrázky správně seřadí podle toho, jak se motýlek vyvíjel v pohádce. Stačí už jen 

udělat motýlí křídla, barevně vyzdobit a slepit k sobě. (viz. příloha 2) 

 

Na závěr si můžete vyzkoušet artikulační cvičení o motýlkovi. Rodič předčítá a ukazuje pohyb 

jazykem, dítě opakuje pouze pohyby. (každý pohyb zopakovat 3-5x) 

Motýl a jestřáb 

Pestrý motýl sedá rád 

na květiny z lučních řad, 

Sedmikráska, fialka, či jetelíček, 

na kterou dneska sedne motýleček? 

 

Motýl neví, lítá vpravo, vlevo, 

(pohyby do stran) 

dnes je mu nějak neveselo. 

Když včera večer domů letěl, 

na chvilenku do oblak vyletěl, 

(jazyk nahoru) 

jenže tam potkal jestřába, 

hned střemhlav dolů se vydává. 

(jazyk dolu) 

Ve stromové dutině se schovává, 

(jazyk nahoru) 

z ní ven vykouknout se obává. 

(plazení) 

Dravec se ke stromu vydal, 



do dutiny zběsile kloval. 

(koník) 

Pak v trávě zahlédl myšku, 

už aby jí měl v bříšku. 

(olizování) 

V dutině bydlí včelka malá, 

motýlkovi hned napít dává. 

„Napij se, jenom maličko.“ 

„Děkuji, dobrá včeličko.“ 

Tak tam tak sedí, vedle sebe, 

(jazykem do stran) 

koukají se na širé nebe. 

(jazykem nahoru) 

Včelka si troufá radu dát: 

„Je potřeba se odhodlat.“ 

Na to motýl hlavou kývá, 

(jazykem nahoru a dolu) 

ale ven se zas jen dívá. 

(plazení) 

Nakonec, na noc, v dutině, 

zůstal ve včelí rodině. 

 

  



Příloha 1 

 



Příloha 2 

 


