
Brouček na louce 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Povídáme si doma s dětmi: 
 

• Pro motivaci dětí můžete s dětmi shlédnout pohádku s názvem „Mája a motýl“ ze sekce 
příběhů „Včelka Mája“, zde je odkaz na pohádku „Mája a motýl“ - na odkaz přejdete 
stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název pohádky  

• Motivovat děti můžeme také následujícím videem „Poznáváme hmyz a pavouka - kdo žije na 
louce“ - na odkaz přejdete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název   

• Pokládejte dětem následující otázky a nechte děti, aby samostatně nad odpovědí 
zapřemýšlely, pokud dítě odpověď nebude znát, pokuste se mu krok po kroku napovědět: 

- Jaké kytičky znáš? 
- Jaký hmyz znáš? 
- Jaké broučky můžeš vidět u školky? 
- Jaké kytičky můžeš vidět u školky nebo cestou do školky? 
- Kolik teček má beruška? 
- Jakou barvu má vlčí mák, kopřiva, zvonečky, kopretina, pampeliška… 
- Jaký hmyz umí létat? 
- Jaký hmyz létat neumí? 
- Znáš název nějakého hada? 
- Z čeho se vyvine motýl? 
- K čemu jsou užitečné včely? 
- Jsou komáři užiteční? 
- Žije na louce slon, motýl, tygr, had, myš, nosorožec…? 
- Čím se živí včely? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpiEIqYnDaY&ab_channel=CasseopayaCasseopaya
https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY&ab_channel=Lucia81
https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY&ab_channel=Lucia81


Hádanky:  



Úkoly pro šikovné dětičky, jejich tatíčky a mamičky, a také dědečky a babičky: 

1. Naučte se básničku  

Co je jarní louka 
 

Řeknu to každému, kdo by snad chtěl 
- louka je cukrárna brouků a včel. 

Jsem o tom přesvědčen docela pevně, 
život si osladí všichni. A levně. 

 

 
2. Protáhněte si s dětmi tělo:  

 

 

 

 

 



3. Jeden večer v týdnu přečtěte dětem před spaním pohádku „Jak beruška 

hledala tečky“ (viz příloha č. 1), seznamte děti s dějem pohádky a 

zeptejte se, zda se jim pohádka líbila, případně s dětmi dle vlastního 

uvážení děj analyzujte 

4. Vytiskněte dítěti pracovní list v příloze č. 2, pokud nemáte možnost tisku, 

pokuste se dítěti obdobný list nakreslit. Dítě si vybarví obrázky na 

pracovním listě a čtverečky si vysřtíhá, následně roztřídí obrázky na sekci 

„hmyz“ a sekci „rostliny“ a nalepí do správného sloupce. Dbejte na 

bezpečnou manipulaci při práci s nůžkami.   

Návrhy pro další činnosti -  bonusové úkoly pro pilné dětičky i jejich rodiče: 

5. V příloze naleznete dobrovolný úkol č. 5 – vytiskněte dětem pracovní list, 

pokud nemáte možnost tisku, pokuste se dítěti obdobný list nakreslit. Dítě 

si procvičí grafomotoriku  - obtáhne předkreslené šrafování, čímmž 

broučkovi ukáže cestičku ke kytičce Dbejte při tom na správné držení 

tužky.  

 

6. Vyrobte si s dítětem včelí plástev 

7. Trénujte s dětmi logopedii v bonusovém úkolu č. 7 



Příloha č. 1 
Jak beruška hledala tečky 

Tam u lesa v trávě, kde v létě kvetou kopretiny, bydlí rodinka berušek. Beruškám se také říká 
slunéčko sedmitečné. To proto, že rády létají za sluníčkem a na svých červených krovkách mají sedm 
teček. Ale nemusí tomu tak být u každé berušky, kterou v trávě uvidíte! Ty úplně malé berušky ještě 
sedm teček nemají. Beruška Johanka měla teček jenom pět. Byla malá a ostatním starším beruškám 
tyto jejich dvě tečky jen záviděla. „Maminko, kdy i já poletím s ostatníma do školy?“ ptala se už zase 
maminky, která se právě chystala s tatínkem odletět na zahrádku do růží. „Až vyrosteš a budeš mít 
sedm teček!“ odpovídala jí trpělivě maminka. „Tatínku, a kdy i já s vámi poletím do růží?“ tázala se 
tatínka ještě u dveří. „Inu, až budeš větší a budeš mít sedm teček. Teď si ještě malá a neumíš tak 
dobře létat. Ještě by tě mohl sezobnout nějaký pták!“ povídal starostlivý tatínek zvídavé Johance. 
Když byla Johanka sama doma, začala si prohlížet v zrcadle své krovky a hlavičku si přitom div 
nevykroutila. „Pořád jenom pět!“ posteskla si smutně. Když v tom najednou dostala nápad! „Já si ty 
dvě tečky někde seženu a pak budu s ostatními beruškami chodit do školy a létat do růží! A basta!“ A 
jak řekla, tak i udělala. Vystřihla si z papíru dvě černé tečky a letěla do lesa hledat něco, čím by si je 
mohla přilepit. V lese uviděla velký starý strom. Byla to borovice. Taková borovice má kromě jehličí i 
kůru plnou smůly. „Smůla bude to lepidlo!“ zvolala Johanka a rozveselila se nad svým skvělým 
nápadem. 
Přiletěla až ke stromu a své dvě tečky z papíru namočila do smůly. Pak je přitlačila na své krovky. Ale 
kolečka z papíru nedržela a neustále jí padala na zem do jehličí. „Musím přidat více toho lepidla! 
Raději si hned pro jistotu do té smůly namočím celá záda,“ rozhodla se, když zvedala své černé 
puntíky už poněkolikáté ze země. 
Pak vyletěla úplně nahoru až do koruny vysoké staré borovice, kde bylo smůly nejvíce. Tam se otočila 
zády ke stromu a přitlačila se vší silou krovkami na velký kus smůly. Ale co se nestalo! Najednou se 
nemohla od stromu odlepit! „Ach ouvej, co já si počnu?“ zoufala si a začala plakat. A plakala a plakala 
a nožičkami hýbala bez úspěchu sem a tam. V dálce najednou uviděla něco velkého, co se k ní stále 
přibližovalo. Byl to lesní pták, datel, který si hledal něco dobrého k obědu. Johanka začala volat o 
pomoc, ale nikdo ji neslyšel. „Musím to dokázat, nebo mě sní!“ vykřikla a ze všech sil napnula svá 
křidélka. 
Datel se už blížil. Už byl skoro u ní! Jeho černá křídla svištěla rychle vzduchem. Johanka zavřela oči a 
ze všech sil zamávala naposledy krovkami. Podařilo se! Konečně se od smůly odlepila. Co nejrychleji 
zamávala křídly a odletěla tryskem co nejdále od stromu. Ale jen tak tak! Na poslední chvilku! 
Zmatený datel narazil zobákem do holé kůry stromu, až se mu z toho zatočila hlava. Beruška zahodila 
do trávy puntíky a letěla co nejrychleji domů, do bezpečí. Zastavila se, až když uviděla domeček, kde 
bydlela. Doma už na ni čekal ustaraný tatínek s maminkou, kteří ji všude hledali. Velice se na Johanku 
zlobili, že je neposlechla, ale byli rádi, že se v pořádku vrátila domů. Malá beruška se už od té doby 
nikdy nepouštěla tak daleko sama k lesu bez maminky a tatínka. 
Uběhlo pár dní. Beruška se zase jednou prohlížela v zrcadle a znovu počítala své černé puntíky. 
„Jedna, dva, tři, čtyři, pět…“ když tu najednou vidí své dvě nové tečky. „Maminko, maminko, já už 
jsem vyrostla a můžu jít do školy! Už mám teček sedm. Sluníčko mi je domalovalo!“ radovala se 
beruška. A s beruškou se radovala i maminka a tatínek. A hned na druhý den už Johanka letěla 
konečně do školy, do které se tak moc těšila. Ten den bylo u lesa v trávě pěkně 
veselo! 

 



Příloha č. 2 



 

Bonusové (dobrovolné) úkoly pro pilné broučky a jejich rodiče 

Příloha pro bonusový úkol č. 5 

 

Ukaž broučkovi cestičku ke kytičce – obtáhni zvýrazněné šrafování  



Příloha pro bonusový úkol č. 6 

 

Vyrobte si včelí plástev 

 

Budete potřebovat: Těstoviny „Rigatoni/Penne“, lepidlo/tavná pistole, karton, 
nůžky 
 
 
Na karton předkreslete šestiúhelník, můžete nechat 

dítě tvar vystřihnout, následně lepte těstoviny na 

vystřižený tvar, prohlédněte si reálné obrázky včelí 

plástve 





Příloha pro bonusový úkol č. 7 

 


