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Témata, která lekce nabízí: 

- počítání do desíti 

- poznávání ovoce 

- dny v týdnu  

- potraviny, jídlo, zdravá strava, chutě 

- příroda – přeměna housenky v motýla 

- ilustrace – výtvarná aktivita 

 

První fáze – čtení s předvídáním 

Na lístečku za svitu měsíčku lesklo se vajíčko. 

Dětem ukazujeme ilustrace. Necháme děti, aby nám prstem ukázaly, kde je vajíčko. Na obrázku 

vidíme také měsíc. Pokud knihu předem dětem neukážu (obálku) a neřeknu ani název, nabízí se 

otázka: „Co se z takového vajíčka může vylíhnout?“ 

Jednoho nedělního rána vysvitlo hřejivé sluníčko, vajíčko puklo a z něj se vysoukala malinkatá tuze 

hladová housenka. 

Překvapení – z vajíčka si každé dítě vyloupne svou malou housenku. Pokud máme k dispozici dost 

plastových kinder vajíček, můžeme si dopředu vyrobit housenky z chlupatých drátků. V této fázi by 

pak děti dostaly do ruky vajíčka a mohli bychom si během toho ještě povídat, co čekají, že uvnitř 

bude. Pak si každý své otevře. Případně je tu možnost, mít jedno společné vajíčko. 

Začala se shánět po něčem k snědku. V pondělí….úterý…..středa…..čtvrtek…..pátek 

Čteme příběh dál. Ptáme se dětí na dny v týdnu. „Jaký den je po pondělí?“…. atd. Ptáme se na ovoce, 

které housenka ochutnala a také počet. Společně nahlas počítáme a opakujeme dny v týdnu v jejich 

sledu.  

Názorně také provlékáme vyrobenou housenku z chlupatých drátků otvory v knize. Pokud je malá 

skupina, provlékají děti. 

V sobotu si smlsla na kousku čokoládového dortu, kopečku zmrzliny…. 



Na této stránce se můžeme zastavit déle a povídat si o tom co všechno housenka snědla. Jaká 

potravina je slaná, sladká, kyselá, studená, atd. Můžeme se také ptát, co z toho mají rády děti, co by 

případně daly k snědku housence jiného. 

A potom přišla zase neděle. Housenka vyjedla díry do pěkného zeleného lístku a udělalo se jí mnohem 

lépe. Najednou přestala mít hlad, a ani tak malá už nebyla. Stala se z ní velikánská a tlustá housenka. 

Obestavěla se domečkem, kterému se říká kukla, a přes dva týdny z něho nevytáhla paty. Pak si do 

kukly vyhlodala dírku, tou se protlačila ven a …. 

Co se stalo? Ukážeme obrázek motýla. 

 

Druhá fáze – vyprávění příběhu slovy dětí + aktivity 

Nabízí se toto: pokud je možnost, mám v misce reálné ovoce, které bylo v knize. Nechám děti příběh 

převyprávět znovu, ukazujeme si u toho ovoce a počítáme kusy. Můžu mít také jen obrázky. Nechám 

děti, aby provlékaly housenku otvory.  

Ovoce pak společně ochutnáme ☺ 

Výtvarná aktivita  -  motýl z otisků dlaní dětí a housenka z dlaní 

https://cz.pinterest.com/pin/193654852715827308/?fbclid=IwAR0CDCyUS5VxZEneHwHaod1qM0R2

WJ-I44pH71Nvs5z2zTVfF0mqlnjE2uk 

https://cz.pinterest.com/pin/6614730686032375/?fbclid=IwAR3VlU4rsb56F4KNvTT1IN7ZIswedoNo-

xv9qB2Rd4O7WJcjlk5quy6iiGY 

https://cz.pinterest.com/pin/2744449758775286/?fbclid=IwAR0N5WnW7I3O6fphw-

OoQBP_j1WjSZwMvMuETnu3E0DBmM3VI9wdloAvZwU 

 

Aktivita – dřevěná vkládačka 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/193654852715827308/?fbclid=IwAR0CDCyUS5VxZEneHwHaod1qM0R2WJ-I44pH71Nvs5z2zTVfF0mqlnjE2uk
https://cz.pinterest.com/pin/193654852715827308/?fbclid=IwAR0CDCyUS5VxZEneHwHaod1qM0R2WJ-I44pH71Nvs5z2zTVfF0mqlnjE2uk
https://cz.pinterest.com/pin/6614730686032375/?fbclid=IwAR3VlU4rsb56F4KNvTT1IN7ZIswedoNo-xv9qB2Rd4O7WJcjlk5quy6iiGY
https://cz.pinterest.com/pin/6614730686032375/?fbclid=IwAR3VlU4rsb56F4KNvTT1IN7ZIswedoNo-xv9qB2Rd4O7WJcjlk5quy6iiGY
https://cz.pinterest.com/pin/2744449758775286/?fbclid=IwAR0N5WnW7I3O6fphw-OoQBP_j1WjSZwMvMuETnu3E0DBmM3VI9wdloAvZwU
https://cz.pinterest.com/pin/2744449758775286/?fbclid=IwAR0N5WnW7I3O6fphw-OoQBP_j1WjSZwMvMuETnu3E0DBmM3VI9wdloAvZwU

