
Včelky 
Pracovní listy, které během tohoto týdne zvládneš vypracovat, doma uschovej a přines nám 

je ukázat, až se školka zase otevře . Snad již brzy. Už se moc těšíme. 

 



Pondělí – Vývoj a život včelek 

o Nejdříve si s dětmi řekneme, jak se zrodí nová včelka pomocí obrázků 

(viz. příloha č.1) 

- Včelí královna, která je jedna jediná v úlu, naklade vajíčka do pláství včelího úlu 

- Z včelího vajíčka se stane larva, z larvy kukla a z kukly se stává dospělá včela, která se 

dožívá  

 

o Včelky v úlu ale mají i svá „povolání“ 

- Včela čistička – včela, která čistí plástve, aby do nich královna mohla naklást nová 

vajíčka 

- Včela kojička – včela se stará o larvy nenarozených včelek a krmí je 

- Včela stavitelka – staví nové včelí šestiboké plástve 

- Včela strážkyně – stráží úl, před vetřelci, kteří by chtěli včelí med (vosy, sršně) 

- Včela létavka – včela lítá po okolí a opylovávají květiny 

 

o Pracovní list (viz. příloha č.2) 

- Zkusme děti podle obrázků srovnat, jak se postupně zrodí nová včelka) 

 

o Matematické představy (viz. příloha č.3) 

- Děti do políček vyplní počet pláství 

 

o Pohádka o včelí královně (viz. příloha č. 4) 
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Úterý  

o Výtvarná činnost: Výroba včelky (viz. příloha č.5) 

- Co budeme potřebovat:  

 Novinový papír 

 Kartonový papír 

 Nůžky 

 Černý fix 

 Černou a žlutou bavlnku/vlnu, provázek 

 Lepidlo 

 Špejli 

 

- Postup: 

 Děti si na kartonový papír, nakreslí tužkou ovál jako tělo včelky 

 Vystřihnou si ho, případně s pomocí dospělého 

 Dospělý nůžkami do tělíčka včelky udělá vždy stejně naproti sobě takové 

zobáčky (trojúhelníčky), kterými pak děti budou provlékat bavlnku 

 

o Procvičování jemné motoriky (viz. příloha č.5) 

- Děti si vezmou bílou nebo černou bavlnku a dle zobáčků obmotávají bavlnkou tělo 

včelky, poté si vezmou druhou bavlnku a to samé 

- Děti si procvičují jemnou motoriku ruky a zároveň tvoří tělo včelky 

- Až budě tělíčko bavlnkami obmotané, bavlnky se zauzlují 

- Z novinového papíru si děti vystřihnou dvě křídla a dokreslí fixem včelce obličej 

- Včelu můžeme použít jako zdobu do květináče, když k ní přilepíme špejli nebo 

provázek a můžeme jí zavěsit 

 

o Cvičení na prostorovou orientaci (viz. příloha č. 6) 

- Děti dle obrázků říkají, kde se nachází žlutý míček (na židli, pod stolem, za židlí…) 

 

o Včelí bludiště (viz. příloha č.7) 
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Středa 

o Motivace: „Děti znáte nějaké pohádky, kde jsou hlavními hrdiny včely?“ (Děti 

pravděpodobně řeknou včelku Máju, tak jim napovíme, že je i pohádka večerníček 

Včelí medvídci)  

- Pustit dětem jeden díl včelích medvídků (viz. příloha č. 8) 

 

o Taneční pohybová chvilka 
- Pustíme dětem písničku (viz. příloha č. 9) a naučíme se podle návodu na taneční 

kroky krátkou sestavičku nebo když děti nebudou chtít necháme děti volně 

spontánně tančit 

Text a taneční kroky: 

„Na políčku v jetelíčku“ – Stojíme s rukama v bok, pohupujeme se v kolenou do rytmu, 
točíme bokem na pravou stranu (1x) a na levou stranu (1x). 
 
„Tam kde potok pramení“ – Pravou rukou, dlaní ukazujeme „vlnu“ směrem do leva dle 
hudby. 
 
„Dobře je nám po tělíčku“ – Oběma rukama pravou od levého ramene, levou od levého 
ramene, sjedeme dolů – podél těla k bokům. 
 
„Zákonem jsme chráněni“ – Stejně jako v předešlém kroku, akorát nahoru – rukama od boků 
k hlavě s rukama od sebe, dlaněmi směre nahoru („jako když něco nevíme“) 
 
„Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé“ – Ruce jako „sosáčky“, ohnuté v loktech, dlaněmi 
a prsty u hlavy směrem dolů. (4x) 
 
„Do pěti, do pěti“ – Pochodujeme na místě, na obou rukách ukazujeme pět. (2x) 
 
„Musíme být u maminky v doupěti“ – Pokrčíme se do dřepu. 
 

Poznámka: Tanec ve dvojici 
- Změna v posledních dvou taktech písničky. 
- Jedno z dětí z té dvojice si dřepne po „sosáčkama sosáme…“ a druhé dítě tančí dál a 

na „musíme být u maminky v doupěti“ oběhne dřepící dítě a dřepne si k němu. 
- Děti lze v té dvojici vystřídat. 

 

o Grafomotorické listy (viz. příloha č. 10) 

Příloha 8 

https://www.youtube.com/watch?v=lGfvVSRAc1g 

Příloha 9 

https://www.youtube.com/watch?v=46sNv3h0PIg 

https://www.youtube.com/watch?v=lGfvVSRAc1g
https://www.youtube.com/watch?v=46sNv3h0PIg
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Čtvrtek 

o Pohybová improvizace 

- Postup:  
 Učitelka dětem pustí část neznámé hudby, skladby Vltava – hmyz. 
 Děti při poslechu sedí na koberci v jim příjemné poloze. 
 Po poslechu se učitelka s dětmi pobaví – jak na ně hudba působila (vesele, 

smutně, ztřeštěně), zkusit děti nechat tipnout, zeptat se jaké nástroje ve 

skladbě zazněli. 
 Učitelka znovu pustí dětem skladbu, požádá děti, aby si pohodlně sedly a měly 

volné ruce. Děti zavřou oči a dle hudby pohybují rukama. 
 Nakonec učitelka znovu pustí ukázku a úkolem dětí bude se dle jejich cítění, 

jak chtějí pohybovat do hudby volně celým tělem (děti se i vyřádí). 
 

o Dechové cvičení  

- Budeme potřebovat – čtvrtku, brčko žlutou a černou vodovou barvu 

- Postup: 

 Na čtvrtku si děti kápnou vodovou žlutou barvu zředěnou vodou a foukají 

skrze brčko různými směry a jak se jim zlíbí, barvu si dle potřeby přidávají a 

ředí vodou 

 Nechá se zaschnout 

 Opět se opakuje postup akorát s černou vodovou barvou, děti se mohou 

snažit foukáním skrz brčku přes vzniklé žluté tvary, fleky udělat černé proužky 

jaké má včela na těle 

- Nakonec necháme úplně zaschnout a děti do obrázku mohou dokreslit, co jim vzniklé 

skvrny připomínají 

 

o Chuťové a čichové vnímání 

- Děti, co nám dávají včely? Med. A k čemu med používáme?  

- Můžeme dětem dát přivonět k medu a pobavit se, jak med voní, pak dát i ochutnat a 

pobavit se o chuti medu, pojmenovat, jak voní a jaký je 

  



Pátek 

o Tělovýchovná chvilka s rodičem – včelka  

 

o Hmyzí hádanky (viz. příloha č. 11) 

 

o Výroba hmyzích domečků (viz. příloha č. 12) 

 

o Písnička inspirovaná oblíbeným večerníčkem (viz. příloha č. 13)                        

Znáš ji? Rodiče určitě ano, zazpívej si s nimi  
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