
 

ŽIVOT V TRÁVĚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÁMAL SE MRAVENEČEK 

Přečtěte si básničku a pokuste se ji zdramatizovat. 

Mravenečka může hrát jeden z Vás nebo nějaký 

plyšák, kterého společně ošetříte…     

Rozvíjíme fantazii, hru, prosociální dovednosti, koordinaci pohybu a oko – ruka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polámal se mraveneček, 

ví to celá obora, 

o půlnoci zavolali 

mravenčího doktora. 

 

Doktor klepe na srdíčko, 

potom píše recepis, 

třikrát denně prášek cukru, 

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. 



MRAVENEČEK V TRÁVĚ/MRAVENIŠTI 

Vyrobte si mravenečka v trávě nebo rovnou v mraveništi.  

Potřebujete: čtvrtku, pastelky, fix, temperové/prstové 

barvy, případně barevné papíry, nůžky a lepidlo 

Postup: Pomocí barev/pastelek/kousků barevného papíru 

vytvořte trávu nebo mraveniště. Mravenečka nakreslete 

buď pomocí černého fixu, nebo obtiskněte prst nabarvený černou barvou – 3krát za 

sebou a jen dokreslete tykadla a nožičky…   

Rozvíjíme jemnou motoriku, grafomotoriky, fantazii a koordinaci oko – ruka.  

 



NÁVŠTĚVA LESA/LOUKY 

Vyrazte do lesa nebo na louku, ideálně s lupou a prozkoumávejte zvířátka i přírodniny, 

které potkáte. Splníte všechny následující úkoly?   

 Najdi mraveniště nebo pavučinu. 

 Vyjmenuj, která zvířátka mají tykadla. 

 Kolik nožiček má mravenec, pavouk nebo 

housenka? 

 Postav broučkům domeček z přírodnin. 

Rozvíjíme znalosti o zvířátkách a přírodě, zrakové vnímání a koordinaci pohybu. 

 

 

 



BÁSNIČKY S POHYBEM
 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOUSENKA 

Housenka si v trávě leží, 
(ležíme na břiše) 

ona leží, i když běží, 
(převalujeme se do stran) 

 
nožičky má na tělíčku, 

(na zádech, třepeme nohama a 
rukama) 

leze, leze na kytičku. 
(na břiše – plazíme se) 

 

BROUČKOVA ROZCVIČKA 
 

Brouček cvičí každé ráno, 
(stoj + ruce v bok) 

 
nejdřív nohy protahuje, 

(protahujeme nohy) 

do výšky se natahuje, 
(do výšky, na špičky) 

potom ještě dřepy dělá, 
(dřepy) 

on je pilný, jako včela. 
(stoj + ruce na ramenou a 

máváme křídly) 

 



HUDEBNÍ CHVILKA 

Zazpívejte si písničky o zvířátkách, která žijí v trávě. Zpěv můžete doplnit hrou na tělo 

(tleskání, dupání…) a tancováním dle vlastní fantazie.  

Zde jsou odkazy na videa s tanečky:  

Beruško, půjč mi jednu tečku: https://www.youtube.com/watch?v=VoP0G0BcBPw 

Včelí medvídci, Na políčku v jetelíčku:  

https://www.youtube.com/watch?v=MkoRXkYZDSY 

Rozvíjíme hudební sluch, sluchovou paměť, rytmus, správnou výslovnost a koordinaci 

pohybu. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoP0G0BcBPw
https://www.youtube.com/watch?v=MkoRXkYZDSY


TIPY NA ODPOLEDNÍ DOVÁDĚNÍ VENKU I DOMA 

Beruška ztratila čepičku  

Jeden z hráčů říká: „Beruška ztratila 

čepičku, měla barvu, barvičku…“ a doplní 

název barvy, např. zelenou. Úkolem 

ostatních hráčů je, co nejrychleji 

v místnosti nebo venku na vymezeném 

prostoru vyhledat příslušnou barvu a 

dotknout se jí.  

Lehčí varianta: po zemi poházejte např. barevné papíry, šátky, vystřižené čepičky, 

nebo cokoli jiného, z čeho bude dítě příslušnou barvu vybírat.  

Rozvíjíme znalost a rozlišování barev, orientaci v prostoru, rozlišení figury a pozadí, 

koordinaci pohybu.  

 



Hry s pavučinou  

Varianta č. 1 = vytahování předmětů 

Potřebujete: koš na prádlo/krabici, provázek, nůžky a nejrůznější předměty (hračky, 

nádobí, přírodniny…)  

Postup: provázek různě uvazujte a napínejte přes 

sebe, aby vznikla pavučina. Dolů pod pavučinu 

rozmístěte předměty. Úkolem dítěte je předměty 

jednotlivě vytahovat tak, aby se pokud možno 

nedotklo pavučiny. Následně jednotlivé předměty 

pojmenovávejte a povídejte si o nich.  

Rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, 

trpělivost, schopnost rozhodování (kudy předmět 

nejlépe vytáhnout) a znalost příslušných předmětů.  

 



Varianta č. 2 = únik z pavučiny  

Potřebujete: užší místnost/chodbu nebo venku dva 

stromy naproti sobě, provázek/lepenka, nůžky 

Postup: Pomocí provázku vytvořte pavučinu v prostoru. 

Doma můžete využít i dvě židle… Úkolem dítěte je dostat se přes pavučinu tak, aby se 

pokud možno nedotklo pavučiny.  

Rozvíjíme hrubou motoriku, koordinaci pohybu, oko-ruka, oko-noha, schopnost 

rozhodování (která cesta je nejvhodnější).  

 

 

 

 



PRACOVNÍ LISTY ZDE 

Vytiskněte si pracovní listy a splňte s dětmi úkoly: 

 Spojte stejná zvířátka 

 Obrázky rozstříhejte a zahrajte si pexeso 

 Pomoz berušce ke kytičce – obtáhni jednotlivé linky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


