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Integrovaný blok: Lesní cesta moudrosti s Václavem Čtvrtkem 

 

 

Téma: „O makové panence a motýlu Emanuelovi“ 

 

Jak pozorovali přírodu 

 

 
Milé děti,  

 

motýl Emanuel i maková panenka žili v přírodě. Tam mohli pozorovat kolem sebe 

mnoho druhů stromů, keřů, květin a zvířátek.  

 

 Dokážete si vzpomenout na nějaké názvy stromů? Mohou vám pomoci 

obrázky v knížkách nebo pobyt venku. Pokuste se uhodnout, zda jde o strom 

jehličnatý, nebo listnatý. Některé listnaté stromy jsou i ovocné, ty uvidíte na 

zahradách. 

 

 Až budete venku, ukažte si, kde má strom kmen, kořeny, korunu, větve, kůru… 

Třeba najdete i pařez, kde jsou vidět letokruhy – můžete zkusit spočítat, kolik 

bylo stromu let.  

 

 Najděte v přírodě keř - ten nemá kmen a tak ho snadno rozeznáte od stromu. 

 

 Doma si všímejte, co máte všechno vyrobeného ze dřeva. 

 

 

Připravili jsme pro vás několik pracovních listů  

Vyberte si, které zvládnete 

 

 Zvířátka máme domácí, cizokrajná a žijící ve volné přírodě. Právě s těmi se 

maková panenka a motýl Emanuel vídali nejvíce. Drobní živočichové se 

pohybují různým směrem.  

 

 Pracovním list č. 1 “Kam letí a lezou“  

 

 Zakroužkujte hmyz, který letí nebo leze v jedné řadě opačným směrem. 

 



 

 

 Zvířátka mají různé názvy.  

 

Pracovním list č. 2 „Hrátky s písmenky“  

 

Najdi a vymaluj jen ta zvířátka, která mají na začátku svého jména 

písmenko M. 

 

 A teď si procvičte prsty u ruky.  

 

Udělejte pěst, pak natáhněte všechny prstíky a opakujte pěst, natáhnout 

prstíky…  

 

Dále zápěstím uděláme malé kroužky.  

 

A na závěr se s palcem dotknou postupně všechny prsty na rukách - pravý 

palec a pravý ukazovák, pravý palec a pravý prostředník, pravý palec a pravý 

prsteník, pravý palec a pravý malíček. Opakujte i s levou rukou. 

 

 Pracovní list č. 3 „Motýlci“ - grafomotorika 

 

Motýlka si můžete obtáhnout několikrát různě barevnými pastelkami. 

Kresbu může doprovázet říkanka: „Čáru pěkně zatočíme, motýlka si 

nakreslíme.“ 

 

 Pracovní list č. 4. „Půlené obrázky“ 

 

Dokreslete druhou půlku obrázku podle vzoru vlevo. Pojmenujte, kdo je 

na obrázku a obrázek vybarvěte. Když si zvířátka vystřihnete a připevníte 

na špejli, můžete mít krásný jarní zápich do vázy nebo ke květině do 

květináče. 

 

 V jedné pohádce se maková panenka líbila cizímu motýlovi Ibrahímovi. Měl 

úplně jiná křídla než motýl Emanuel.  

 

Pracovním list č. 5 „Motýlí křídla“  

 

Dokreslete tužkou různé druhy křídel podle vzoru vlevo a pak vybarvěte 

pastelkami. Posledního motýlka si vymyslete podle své fantazie.  

 

 

 



 Báseň Motýlek: 

 

Z maličkého vajíčka 

vylíhla se larvička. 

Z larvičky je kukla. 

A ta, když pukla, 

motýl z ní vyletěl 

a náš sad obletěl. 

Saje sladké šťávičky 

a opyluje kytičky. 

 

 Pracovní list č. 6 „Jak jdou po sobě“ 

 

Během této básničky můžete pozorovat šest obrázků na pracovním listě. 

Obrázky si vybarvěte, rozstříhejte a po přeházení je opět srovnejte tak, jak 

jdou dějově po sobě. 

 

 

 

Vývoj motýla můžete shlédnout i v následujícím videu:  

 

https://youtu.be/ocWgSgMGxOc 

 

 

 

 Báseň Motýli: 

 

Na palouček, ve chvíli, 

přiletěli motýli. 

Bělásek i modrásek, 

žluťásek i hnědásek. 

 

Ladně sem tam létají, 

na něco se dívají. 

Kam koukají? Po očku 

Pozorují babočku.  

 

 

 

 

 

Zdroje: Infra,  YouTube 

 

https://youtu.be/ocWgSgMGxOc


 Z barevného papíru, dle návodu si můžete poskládat různě barevné 

motýlky i květiny. 
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