
Co to bzučí na louce Mgr P. Smutná
Je jaro. Příroda se probouzí zpět k zelenému životu a hmyz létá všude kolem nás.

Například včeličky mají velice napilno. Musí totiž opylovat všechny květy ve svém

okolí. Jak vypadá taková včela ?

Jakou vlastnost bychom mohli přiřadit včeličce?

Pracovitost. Říká se totiž: „Jsi pilná jako včela.“ Proč se říká o včeličce, že je pracovitá?

Protože sbírá celý den z květů nektar,

Kde bydlí včela?

V úlu.

Co tvoří včeličky ve svém úlu?

Med.



O včelách víme například to, že vidí pouze odstíny barvy žluté, modré a zelené. Nevidí tedy červenou.

Včela si také vybírá pro sbírání nektaru pouze květy jedné barvy, druhu a místa, kde se vyskytují.

Koho ještě můžeš vidět na louce?

Motýly, berušky, kobylky a mnoho jiných druhů hmyzu.

Zkuste některé druhy najít v encyklopedii nebo na internetu.

Kobylka zelená



Rodiče se mohou procvičit v italských názvech hmyzu a dětem přeloží. 8-):

(vosa, komár, moucha,

vážka, slunéčko sedmitečné, motýl,

mravenec, mandelinka, kobylka).



Na koho si musíme dávat pozor?

Klíšťata jsou malí tvorové, kteří se vyskytují především v trávě nebo v
keřích. Velice rádi mají krev zvířat, ale často se přisají i na člověka.
Klíšťata jsou nebezpečná tím, že mohou na napadenou osobu přenášet
různé závažné nemoci.
Je důležité bránit se všemi možnými způsoby před jejich útokem.

1. Vždy používej repelent.
2. Do přírody si vždy ber na sebe raději dlouhé kalhoty a trička s dlouhým

rukávem. Vršek zastrč do kalhot a nohavice dej do vysokých bot nebo
do ponožek.

3. Doma se pokaždé pečlivě prohlédni .
*

Pracovní listy (příloha) :
Šablona motýla, včely a vosy (skládačka)

Barvy – pavouci
Cesta ke kytičce (grafomotorika)

Hmyz – počet puntíků, konfigurace (zakroužkuj nebo nalep správný počet)
Pohádka (motýlí)

Básnička (beruška)
Rytmizace (Včelka a motýl)
Včelí labyrint (jednotažka)

Omalovánky a domalovánky  a obrázek „Hmyzí hotel“




