
KDO TO LÉTÁ NA LOUCE

          

 MOTÝL

Jak se klubeme na svět?

➔ VAJÍČKO 
Vše začíná malým vajíčkem, které naše maminka naklade na list rostliny. Ve vajíčku 
strávíme týden až sedm měsíců, podle toho, jaký motýl z nás bude. Můžeme mít až 
stovky sourozenců.

➔ HOUSENKA
Po vylíhnutí jsme hodně maličcí a naším úkolem je co nejvíc
jíst. Před predátory nás chrání naše barva a tvar – vypadáme
třeba jako list, větvička či ptačí trus. Některé z nás mají
ochranné trny a jiné jsme dokonce jedovaté.

➔ KUKLA
Jako dospělé housenky přestaneme jíst a najdeme si klidné
místo, kde kolem sebe vytvoříme ochrannou schránku – kuklu.
Uvnitř pak dojde k jedné z nejúžasnějších proměn v zvířecí
říši. Začíná stavba našeho nového těla.

➔ DOSPĚLÝ MOTÝL
Po vylíhnutí z kukly nejprve musíme osušit křídla, abychom je mohli vypnout k 
prvnímu letu. Z kukly jsme dost pomačkané. Kromě toho, že zdobíme svět, jsme také 
užiteční. Hned po včelách jsme hned druhým největším opylovačem květin na světě. 
Pyl z květiny na květinu přenášíme na svých nožkách. 



VÝVOJ MOTÝLA
Po vylíhnutí jsme velcí jen několik milimetrů a naším úkolem je co nejvíc jíst. 
Vyrosteme 300x. Pokud by člověk rostl stejně jako my, dosáhl by do 

Před predátory nás chrání mimikry – napodobujeme svou barvou a tvarem např.

lis



Obrázek vystřihni a slož dle časové posloupnosti 



STAVBA TĚLA

ŘÍKANKA – MOTÝL

Poletuje motýl tiše, (chůze po prostoru na špičkách, ruce jako křídla)

křidýlka má jako z plyše. ( -II -)

Dosedne na kytičku, (dosednout do dřepu)

odpočívá chviličku, (odpočívat v dřepu)

pak poletí zase dál, (běh po prostoru, ruce jako křídla)

jako by se dětí bál. ( - II -)



Najdeš motýlkovi jeho stín? - MD



Najdeš motýlky stejného druhu? - SD



SUDOKU - MD



SUDOKU - SD



 Pracovní list MD, SD



Dokresli motýlkovi barvičky – MD, SD



Obtáhni tečkovanou čáru – MD, SD



Motýlek hledá cestu ke květině – SD



BERUŠKA

Jmenuji se slunéčko sedmitečné. Lidé nám domácky
často říkají berušky, sluníčka či berunky. Jsem u nás dobře známým broukem a pro naše 
zahrádky velmi prospěšným. My dospěláci, ale i naše larvy totiž požíráme mšice a červíky, 
kteří tvoří pro rosliny problém. Naším příbuzným je také slunéčko dvoutečné, ovšem slunéček
existuje ještě dalších mnoho a mnoho druhů.

Víte, jaký je rozdíl mezi slunéčkem sedmitečným ……. 

a slunéčkem dvoutečným .. 

VÝVOJ BERUŠKY



STAVBA TĚLA

POSLECHNI SI PÍSNIČKY

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ – BERUŠKO PŮJČ MI JEDNU TEČKU

https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc – SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI – BROUČCI

PODÍVEJ SE NA POHÁDKU

https://www.youtube.com/watch?v=Kntb--6bWms – BAMBULÍN A BERUNKA

https://www.youtube.com/watch?v=U_wHKE_Tg78 – JAK LÍSKULKA A BROUČCI 
      ZACHRÁNILI BERUŠKU

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_wHKE_Tg78
https://www.youtube.com/watch?v=Kntb--6bWms
https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI
https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc


Obtáhni přerušovanou čáru - MD



Dokresli druhou polovinu berušky - SD



Najdeš stejnou berušku – MD, SD



Spoj stejné tvary - MD

Berušku rozstřihni a slep - MD



Poznáš písmenka - SD



Najdeš 7 rozdílů



Umíš číslice – SD - obtížné

Střídání tvarů – dokresli - SD



MŮŽEŠ SI VYROBIT ...

Škraboška 

pomůcky – nůžky, gumička, čtvrtka a
pastelky, nebo barevný papír a lepidlo

 

                                Louka

pomůcky – papír jako poklad, těstoviny ve tvaru         
mašliček – ty se natřou temperovou barvou, 
temperová    barva, fix, nebo pastelky na  domalování
těla motýla,       kytiček, lepidlo (nejlépe lepící 
pistoli)  

Beruška

pomůcky – rulička, barevný papír, nůžky, lepidlo,
pastelka na dokreslení obličeje
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