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Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále co 
vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich pak 
upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem i metodi-
kou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně děkujeme. Za 
jakékoli nápady, postřehy a komentáře budeme velmi rádi. 
Napsat nám můžete na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
nebo vyplnit dotazník na adrese https://goo.gl/forms/oE7QZDPuQ-
W2a58cw2

Ty, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné vazby 
podílet pravidelně, rádi na konci školního roku odměníme :). 
Předem vám děkujeme!

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům  
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám  
a odkažte je na web http://benjamina.skaut.cz. 

Děkujeme!

Nabízíme vám metodickou přílohu k dubnovému číslu časo-
pisu Ben Já Mína ve školním roce 2018/2019. Je to již čtrnáctá 
metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské 
předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo 
přečíst online, vedoucím benjamínkovských skupin by měla 
chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud se tak náhodou 
neděje, dejte nám vědět. Metodika je opět nachystaná tak, aby 
se dala každá rubrika tisknout na samostatný list. Starší meto-
dické přílohy naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům a vůd-
kyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvodcům, aby se 
vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se přímo do časopisu nevešly 
nebo svým charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato přílo-
ha bude k užitku. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními listy 
pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese:  
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky.  
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes e-shop na 
adrese: www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
V dubnovém čísle se Ben, Mína, jejich kamarádi ze skupiny 
Benjamínků a vedoucí Janka podívají do říše hmyzu. Je to velmi 
důležité téma pro děti předškolního (mladšího školního) věku, 
ale i dál. V předškolním věku se buduje citlivost k okolnímu 
prostředí (environmentální senzitivita). Když se děti budou 
od malička seznamovat s těmi nejmenšími živáčky a budou 
zjišťovat, že není třeba se jich bát, vybudují si o to silnější vztah 
k přírodě, živým tvorům a rostlinám v ní.
V tomto čísle najdete notoricky známé druhy hmyzu (slunéčko 
sedmitečné, motýli), ty známé na pohled, ale s podivnými 
jmény (ruměnice pospolná) a také možná neznámé (rybenka 
domácí).

Každá dvojstrana nabízí spoustu interaktivních úkolů a prostor 
ke společnému povídání. Směle do světa hmyzu!
Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a nehodí 
se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračujte, jak jste 
zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete s dětmi využít 
k hraní, tvoření i experimentování. 

Časopis Ben Já Mína chodí předškolákům registrovaným 
v Junáku dohromady pro celý oddíl vedoucí/mu oddílu (spo-
lečně s touto metodikou). První číslo dítěti nově přidanému do 
skautISu mu ale přijde vždy domů – je k němu přibalena Bro-
žura pro rodiče nováčků, která rodiče seznamuje se základními 
informacemi, jak to v Junáku funguje. Další čísla pak už budou 
chodit v balíku s ostatními (leda byste se rozhodli jinak a ve 
skautISu nastavili zasílání individuální dětem domů).

«Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás i na Facebooku – kanál/stránku BEN JÁ 
MÍNA: http://bit.ly/BenJaMina_facebook.
Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
http://bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.

úvod · symbolický rámec · zpětná vazba
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poznámky

Celé jarní číslo je o hmyzu. Příběh, který číslo otevírá, je o tom, 
jak děti z benjamínkovské skupiny s vedoucí Jankou vyráží na 
jednodenní výlet vlakem. Vyprávějte si společně, co vidíte. Ben 
si balí batůžek. Balí si náhradní kalhoty a ponožky, svačinu, pití. 
Ptejte se dětí, co by si sbalily ony. Pokud máte v plánu s dětmi 
vyrazit poprvé nebo po delší době, je ideální si o tom nejdřív 
povídat a pak vyrazit. Pokud jsou děti už zdatní malíři a kreslíři 
reálných věcí, nechte je do volného místa v batůžku v komiksu 
namalovat, co by sbalily. Místo pro ně může být malé, můžete 
využít větší formát. Také můžete dětem nabídnout sadu ob-
rázků, z nich si vyberou a nalepí je. Rozveďte jednotlivé oblasti 
věcí – co by si sbalily k svačině a proč? Co za pití? Sbalily by si 
i náhradní oblečení? Co se hodí do jakého počasí? Sbalily by si 
ještě něco?

Můžete také použít oblékací panenku z čísla Za polárním 
kruhem. Panenku doporučujeme zalaminovat spolu s oblečky. 
Vyzkoušenou s ní máme aktivitu, kdy se děti rozdělí na dvě 
skupiny, kdy každá dostane přidělenou svou sadu - panen-
ka+oblečení. Zástupce z každé skupiny jde k vedoucímu, který 
zadá teplotu nebo počasí, ten se vrátí zpátky ke své skupině a 
panenku oblečou do takového oblečení, které uznají za vhodné 
vzhledem k teplotě či počasí. Jen pozor, zapomněli jsme v této 
aktivitě na kalhoty. Ty si tedy můžete sami dokreslit.

Můžete také spolu výlet naplánovat. Kam by děti rády vyrazily? 
Co by tam podnikly? Jakým dopravním prostředkem by jely? Co 
k tomu bude potřeba zjistit a zajistit? Jakými jinými doprav-
ními prostředky už děti cestovaly? Při té příležitosti si můžete 
prohlédnout knihy s dopravní tematikou. Doporučit můžeme 
například knihy Jedééém od Ester Staré či Nej… dopravní pro-
středky v pohybu od Anne-Sophie Baumann. 

Příběh pokračuje tím, že zatímco ostatní děti zkoumají něco 
v přírodě, na jedno z dětí dosedne ruměnice. To dítě se vyleká 
a bojí. Přichází  vedoucí Janka, aby dítě utěšila. Povídejte si 
s dětmi o tom, zda by se též hmyzu lekly, co by v takové situaci 
potřebovaly. Ptejte se, jaký hmyz znají. 

Druhá strana se věnuje tomu, co se dítěti líbí a je mu příjemné, 
a co nikoli. Děti mohou buď malovat či kreslit nebo opět lepit 
z obrázků, které jim nabídnete. Poté zvažte, zda si obrázky 

Aktivity:
• vyprávění příběhu
• co si sbalím na výlet – tvorba
• povídání o výletě – balení, cestování, plánování
• co je příjemné a co nikoli – tvorba a povídání

Propojení s Pracovními listy:
2. Chování v MHD a na ulici
4. Na koho se obrátím
5. Nebezpečné
7. Přecházení
8. Správné oblékání
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
19. Pocity
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
39. Vnímání přírody
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvoj poznání, představi-
vosti a fantazie, city, vůle a sebepojetí, spolupráce ve skupině

1. Na výletě

společně ukážete a budete si o nich vyprávět, nebo aktivitu 
ukončíte tvorbou. 



V této rubrice můžete začít tím, že si řeknete, kdo je entomo-
log – člověk zabývající se hmyzem. Pokračovat můžete tím, 
že si popíšete, jaké části těla má vyobrazený hmyz. Jaké má 
člověk? Čím se od sebe lišíme? Můžete hledat i jiné rozdíly, než 
ty tělesné. Zajímavé knihy k tomuto tématu má například 
německý lesník Petr Wohlleben (knihy o lese, citovém životě 
zvířat, o propojenosti mezi jednotlivými součástmi přírody...). 
Pojmenujte společně ostatní nakreslená zvířata – zmije, holub, 
kapr, pes. Znají je děti? Už je někdy viděly? Jak ti se liší od hmy-
zu? Můžete poukázat na to, že ta ostatní zvířata jsou zástupci 
různých skupin živočichů. 

V dalším úkolu pojmenujte tři živočichy – slunéčko sedmiteč-
né, včela medonosná a housenka motýla. Znají je děti? Viděly 
je v přírodě? Řekněte si, proč jsou tito živočichové užiteční. 
Slunéčko požírá některé jiné živočichy, které my lidé nazýváme 
škůdci, protože škodí na rostlinách, ze kterých chceme mít 
užitek (broskvoně), někdy přenášejí virózy či vylučují tekutinu, 
která umožňuje rozrůstání některých houbových chorob. Včela 
opyluje rostliny, my lidé ji využíváme ještě k chovu, a to kvůli 
medu a dalším medovým produktům. Housenky jsou nutným 
stádiem v růstu motýlů, kteří jsou stejně jako včela opylovači. 
Např. housenka bource morušového se využívá k získávání 
hedvábí (můžete si osahat hedvábný šátek). Některé housenky 
ale člověk vnímá jako škůdce, protože ožírají listy rostlin či 
tkaniny (mol šatní). Přemýšlejte společně o tom, jak je s to 
užitečností – pro koho jsou užiteční a pro koho ne? Povídejte 
si o provázanosti jednotlivých skupin a o tom, že vždy záleží na 
úhlu pohledu. Zahrajte si pantomimu a ukažte si, jak pomáhá-
te doma vy.

K dalšímu úkolu bude potřeba vyrazit ven. Najdete nějaký 
druh hmyzu? Pokud ano, pokuste se ho nakreslit. Můžete ho 
pak porovnat s obrázkem v atlasu hmyzu. 

Poslední úkol se věnuje rozmanitosti hmyzu – podívejte se, 
kolik různých skupin hmyz má a jak se od sebe i oni navzájem 
liší. Dokreslete si jejich druhou polovinu. 

Aktivity:
• odlišnosti jednotlivých skupin zvířat
• užitečnost hmyzu
• pantomima
• jaký hmyz najdu venku – kreslení, malování
• dokreslování druhé poloviny obrázku

Propojení s Pracovními listy:
18. Komu mohu pomoci
22. Domácí práce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
hrubá motorika; jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvoj 
poznání, představivosti a fantazie; vztah k přírodě

poznámky

2. Na chvíli entomologem



Pokud máte chuť s dětmi pozorovat některé druhy hmyzu, tak 
vám v tom pomůže rubrika pokusy se svým sladkým vábením.

Mravenčí dálnice
Tento pokus je zaměřen na pozorování mravenců, ale pokud 
se vám do cesty připletou i jiní hmyzáci, tak své pozorování 
zaměřte i na ně.

Na mravenčí dálnici budete potřebovat velký papír, vodu, 
kostky cukru, 4 kameny a lupu. Důležité je i místo, kde budete 
pokus provádět. Vyberte si takové, kde víte, že žijí mravenci. 
Když budete mít vybrané místo na pozorování, tak stačí namo-
čit kostku do vody, vlhkou kostkou namalovat na papír sladké 
cestičky, papír položit na pozorovací místo, zatížit ho kameny, 
aby neuletěl, a už jenom čekat. Jestli mravenci dorazí nebo ne, 
také záleží na počasí, takže pokud se pokus napoprvé nepove-
de, nevadí, zkuste to příště.

Při pozorování si všímejte, jak takový mravenec vypadá, jak se 
pohybuje, jak se spolu dorozumívají. Pokud uděláte několik 
pozorovacích míst v odlišných prostředích, můžete si všimnout 
i rozdílů mezi různými druhy mravenců.
 
Najděte, odkud který mravenec přišel
Ben a Mína umístili papír celkem do tří prostředí. V každém 
z nich našli jiný druh mravenců. Najděte pomocí stop mraven-
ců na papíře, který odkud přišel. Zároveň si můžete jednotlivé 
mravence porovnat a povídat si o jejich rozdílech. Můžete hle-
dat odpovědi třeba na tyto otázky: který je z nich největší, ja-
kou mají barvu, mají stejný počet nohou, mají všichni kusadla? 
Dále si můžete povídat o tom, zda už děti někdy dřív mravence 
viděly, jestli někoho kousnul, jak se přitom cítily apod.

Pokud vás pozorování mravenců zaujalo, můžete si je chytit do 
kelímkových lup a pozorovat je detailněji.
 
Jak lákavé
Pokus na druhé straně je věnován pozorování včel. U tohoto 
pozorování si dejte pozor na prudké pohyby. Upozorněte děti, 
že včelky mají žihadla, kterými by je mohly bodnout, pokud by 
se cítily ohrožené. Zároveň děti ubezpečte, že když se budou 

k včelkám hezky chovat, tak jim nic neudělají. Pokud se některé 
z dětí včel bojí, tak ho do pokusu nenuťte, případně mu navrh-
něte, že bude pozorovat z pro něj bezpečné vzdálenosti.

Na pokus budete potřebovat: barevné papíry, čiré mističky, 
nůžky, kružítko, cukr, vodu, teplé a slunečné počasí.

Nejprve si na barevné papíry nakreslíte kružítkem kruhy, kruh 
by měl být větší, než je mistička. Tady pozor, kružítko je špičaté 
a práce s ním by mohla být nebezpečná, proto s kruhy dětem 
pomozte nebo si je narýsujte dopředu. Kruhy následně vystřih-
něte. Připravte si sladký roztok. Venku na sluníčku nejlépe 
na stole rozmístěte kolečka, na ně dejte mističky naplněné 
roztokem a čekejte. Nejprve se nejspíš objeví jedna včelka prů-
zkumnice, která obhlédne, co jste jim nachystali. Až následně 
začnou přilétávat další. To, jestli včelky dorazí nebo ne, záleží 
často na počasí, na tom, jak daleko bydlí, a také na tom, kolik 
jiné potravy mají v okolí. Během čekání na jejich přílet si může-
te zahrát nějakou pohybovou hru, například z dvojstrany Co se 
skrývá pod kamenem. 

Poté, co včelky začnou létat na mističky, pozorujte, která barva 
kolečka je nejvíce láká, barvičku zaznamenejte do časopisu. 
Do časopisu zaznamenejte i kolik vám přilétlo včelek, po dobu 
5 minut dělejte za každou včelku tečku.

Povídání o včelkách: zeptejte se dětí, kde včelky bydlí, má ně-
kdo v jejich okolí na zahradě úly, co nám dávají včelky, jestli jim 
med chutná, případně si můžete udělat i medovou svačinku 
(rohlík s medem či medové sušenky) apod.
 

Aktivity:
• pokus Mravenčí dálnice
• pozorování mravenců
• povídání o mravencích
• pokus Jak lákavé
• pozorování včel
• povídání o včelách

 

Propojení s Pracovními listy:
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
39. Vnímání přírody
 
Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje:
KOLEKTIV AUTORŮ, 365 experimentů na každý den. Fragment, Praha 
2016, s.121,123.
 

poznámky

3. Sladké vábení



Vítejte na motýlí louce! Můžete si ji vytvořit i u vás doma.

Semínkové bomby 
Na tuto aktivitu můžete použít jakákoliv semínka. Květinová, 
travní, nebo třeba i dýňová. Připravíme si mazlavou hlínu (aby 
v ní byl jíl, někde od potoka, lze použít i keramickou) a bahýnko 
pěkně propracujeme se semínky. Z hmoty vytvarujeme kuličky, 
které necháme vyschnout. Hotové kuličky můžeme vložit do 
papírových forem na muffiny a někomu darovat, nebo zasít 
do květináče. Květiny, které vyrostou, přilákají motýly na svůj 
nektar.

Básnička
Zkuste poletovat jako motýli. Můžete si pustit i různou muziku. 
Létáte na jinou hudbu jinak? Básničku se můžete naučit.

Sání nektaru
Rozházejte po louce z papíru vystříhané květiny. Každému 
dítěti dejte brčko, kterým se bude snažit květ přisát a donést 
na určené místo. Kdo nasbírá nejvíce květů?

Hledání housenek
Pokuste se najít na dvoustraně šest housenek.

Jak se motýl narodí
Zkuste najít všechna vývojová stádia motýla – vajíčka – hou-
senka – kukla – motýl. Povídejte si, kdo už nějakou housenku 
našel.

Jak se motýl jmenuje?
Zkuste pojmenovat motýlky na dvoustraně. Pokud jména ne-
znáte, zkuste jejich jména odvodit od barvy – žlutá – žluťásek, 
modrá – modrásek, hnědá – hnědásek, bílá – bělásek. Viděli 
jste je už někdy? Zkuste vymyslet jména pro motýly, které 
neznáte. Jména motýlů zleva doprava – babočka paví oko, ota-
kárek fenyklový, babočka kopřivová.

Motýli podle fantazie
Najděte obrázky libovolných motýlů. Rozstříhejte je na polovi-
ny a zkuste sestavit bláznivé motýly.

Obtiskování křídel
Vezměte si čtvrtku A4 a přeložte ji na polovinu. Na jednu polo-
vinu namalujte temperou polovinu motýla. Dřív, než tempera 
zaschne, zavřete obě poloviny papíru a zase otevřete. To, co jste 
namalovali na jednu polovinu papíru, se přenese i na druhou 
a motýl bude celý. 

Najděte dva stejné motýly
Na dvoustraně poletují dva stejní motýlci. Najdete je? Jsou to 
žluťásci :-)

Aktivity:
• semínkové bomby
• básnička
• sání nektaru
• hledání housenek
• jak se motýl narodí
• Jak se motýl jmenuje?
• motýli podle fantazie
• obtiskování křídel
• najděte dva stejné motýly

Propojení s Pracovními listy:
14. Naslouchání okolí
33. Kde žijí zvířátka
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám 

s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, paměť, 
vztah k přírodě

4. Motýlí louka

poznámky



Některé národy hmyz běžně pojídají. Vy se ale můžete pustit 
do hmyzu, který bude z potravin, které děti dobře znají, a tak 
se nemusí ničeho bát. 

Vybarvování podle návodu
Na talíři se ukrývá motýl složený z potravin, kterého si děti 
samy ke svačině poskládají. Potraviny, původně zamýšlené 
k tomuto receptu, jsou: rohlík, 4 kolečka sýru a šunky, 4 plátky 
rajčete, 2 klínky mrkve. 
Mrkve nechte děti oškrábat škrabkou, krájení na klínky za-
jistěte sami, nebo s pomocí nejstarších dětí pod neustálým 
dohledem.
Děti zdobí okraj talíře libovolně, dle vlastní fantazie.

Hra na včely a nektar
Hrát můžete v klubovně nebo venku. Děti mohou pomoci 
s výrobou květů. Je vhodné květy zalaminovat – déle vydrží 
a budete je moci použít opakovaně.
Každé dítě má brčko a jeho úkolem je objevit ten nejsladší 
nektar (tj. vodu se šťávou), který je v jednom kelímku. Ve 
zbývajících kelímcích je pouze voda. Děti sají přes brčko, které 
prostrčí dírou ve vyrobené květině. 

Velikost kelímků přizpůsobte počtu dětí ve skupině, abyste 
nemuseli kelímky dolévat během hry. Pokud jste velká skupina, 
rozdělte děti na družstva. Každé družstvo může hrát najednou 
a po skončení kelímky doplníte. 

Hru můžete ze začátku hrát po jednotlivcích, tzn. jedno dítě 
představuje včelu a hledá nektar. Květ, ve kterém se skrývá 
sladký nektar (voda se šťávou) pošeptá dítě vedoucímu. Je 
proto vhodné vyrobit každý květ jiné barvy. Pokud by děti nevy-
držely hrát po jednom, nechte je létat po 2–3.
Po seznámení s hrou mohou děti létat najednou. Určení květu 
s nektarem si předem domluvte. Velikost hrací plochy přizpů-
sobte velikosti skupiny.

Hru můžete dále ozvláštnit zakomponováním včelího tance 
(je to „mluva“ včel, u které ukazují polohu květů s nektarem. 
Pohybují se přitom ve tvaru osmičky).

Je možné ke hře dětem pustit hudbu. 

Pokud vás bude hra bavit, můžete si s dětmi vyrobit další včelí 
rekvizity: tykadla, křídla, pruhované včelí oblečky.
Výborně jsou zpracované informace o včelách v knize Proč 
potřebujeme včely od nakl. Svojtka: http://bit.ly/proc_potrebuje-
me_vcely.

Jedlí hmyzáci
Vyobrazené vlajky jsou z těchto zemí: Austrálie, Japonsko, Ma-
lajsie, Filipíny, Egypt, Madagaskar, Kuba, Chile.

Děti předškolního věku je samozřejmě nemusí znát. Bavte se 
s nimi, jaké jsou na nich barvy, jaké tvary. Řeč můžete stočit 
také na naši vlajku (po oslavách 100. výročí založení ČR má 
povědomí o české vlajce i můj čtyřletý syn). V některých atla-
sech bývají poslední stránky věnované právě vlajkám. Nechte 
děti vlajky hledat.

Pokud děti vlajky zaujmou, můžete je jednoduše vyrábět z pa-
píru a špejle, vyrobit si vlajkové pexeso (ze začátku bude stačit 
6 párů, pak můžete expandovat). Juchuuu má na svém webu 
vlajky zadarmo ke stažení: http://www.juchuuu.cz/stahovani/.

Při vymýšlení názvů hmyzích pokrmů vycházejte ze zkušeností 
dětí, inspirujte se v tomto čísle časopisu, hledejte v průvodcích 
hmyzu, vytiskněte si obrázky z internetu.

Děti povzbuzujte k vlastnímu kreslení obrázků. Děti mohou 
kreslit podle obrázků z knih, časopisů, encyklopedií a průvodců 
hmyzu. Nebo vybarvit a nalepit vámi vytisknuté obrázky z in-
ternetu. V případě vyhledávání obrázků na internetu zadejte 
heslo „hmyz obrysy“ a zaklikněte oblast vyhledávání Obrázky.

poznámky

Aktivity:
• vybarvování podle návodu – symbolů
• zdobení dle vlastní fantazie
• příprava receptu
• určování potravin použitých v receptu
• hra na včely
• hry s vlajkami (povídání, srovnávání, výroba)
• dokreslování hmyzu, lepení, stříhání, vybarvování
• vymýšlení názvů jídel s hmyzem

Propojení s pracovními listy:
1. Hygiena
6. Prostorová představivost
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
22. Domácí práce
26. Spolupráce
33. Kde žijí zvířata

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám 

s...).
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 

Jeho obsah je použitelný na schůzce.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, interpersonální, společenská, 
environmentální, rozvoj vnímání, poznatků, tvořivosti a fantazie

Zdroje:
BARFFOVÁ, U., BURKHARDTOVÁ, I. Velká kniha pro malé mistry. Ikar, 
Praha 1995, s. 152.
Inspirace k jedlým hmyzákům http://bit.ly/hmyzi_pochoutky

5. Hmyzí svačina

http://bit.ly/proc_potrebujeme_vcely
http://bit.ly/proc_potrebujeme_vcely
http://bit.ly/hmyzi_pochoutky


Hned v úvodu nás pan Kobylka potěší palindromem, tzn. větou 
(může být i slovo), která má stejný význam při čtení zleva 
doprava i opačně: Kobyla má malý bok. Takové hříčky ocení až 
starší děti, ale pro radost a rané čtenáře zde uvádíme více pří-
kladů: Abel chlapci cpal chleba, Ale jak ta Katka jela, Kuna nese 
nanuk, Kája má maják. Slova: krk, kajak, Anna, radar, oko, ...

V této rubrice však nejde o slova, ale o zvuky, vydávané hmy-
zem. Cvrkot můžeme v našich krajích zaslechnout např. od 
kobylek, cvrčků, krtonožek. Jejich zpěv vzniká třením ozubené 
lišty jednoho křídla o žilku křídla druhého, což rozechvívá rezo-
nanční políčka na křídlech, která zvuk zesilují. Malým dětem 
stačí vysvětlení, že zvuk vzniká třením křídel o sebe. Lahodnost 
zpěvu se liší podle dokonalosti vyvinutí zvukotvorných orgánů. 
Nahrávky rovnokřídlého hmyzu (cvrček, kobylka, saranče, 
krtonožka ... ) si můžete pustit např. na webu Českého rozhla-
su http://bit.ly/hlas_rovnokridli, některé zvuky tam naleznete 
i mnohanásobně zpomalené, včetně slovního vysvětlení, jak 
cvrčení vzniká. Můžete si vysvětlit i rozdíl od bzučení, kterému 
je věnován experiment na protější straně časopisu.

Písnička
Písničku Cvrček houslista můžete doprovodit vyrobenými 
hudebními nástroji, které pracují na podobném principu jako 
cvrčí hmyz, např. přejíždění vařečkou po valše nebo zuby hře-
benu o hranu stolu – jde o demonstraci toho, že hladká plocha 
se zasekává o plochu zoubkovanou. Využít se také dají orffovy 
nástroje – některé pracují podobně. 

Bzučák
Bzučení vzniká chvěním hmyzích křídel. Pokud tedy letí, záko-
nitě musí vydávat zvuk. Čím rychleji hmyz křídly mává, tím je 
zvuk vyšší. Vyrobte si bzučák a ukažte na něm princip bzučení 
dětem. Roztočením bzučáku začne přes gumičku proudit 
vzduch. V důsledku proudění vzduchu se gumička rozkmitá. 
Tyto vibrace vytvářejí zvuk, stejně jako například struny na 
kytaře. Vzhledem k tomu, že gumička kmitá, rozkmitá se celý 
bzučák včetně papírové čtvrtky. Čtvrtka tak slouží k zesilování 
zvuku obdobně jako tělo kytary. Můžete dále experimentovat 

– změňte délku provázku nebo rychlost točení, zkuste použít 
různě tlusté gumičky. 

Nahrávky dvoukřídlého hmyzu (komár, octomilka) najdete také 
na webu Českého rozhlasu http://bit.ly/hlas_dvoukridli 

A na závěr nelze zapomenout na tip k poslechu klasické hudby 
– skladby Let čmeláka, kterou napsal Nikolaj Rimskij-Korsakov. 
Pro její svižné tempo si ji můžete pustit třeba k honičce, 
inspirované životem hmyzu. Vždy když hudbu stopnete, musí 
se děti co nejrychleji dostat na nějakou papírovou květinu na 
podlaze. Můžete ozvláštnit tím, že po zastavení hudby zvoláte 
nějakou barvu, a děti si najdou květinu dané barvy.

Aktivity:
• povídání o zvucích, které hmyz vydává
• písnička
• hledání stejných brouků
• výroba bzučáku

Propojení s Pracovními listy: 
14. Naslouchání okolí
39. Vnímání přírody 

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika – sladění pohybu a hudby, jemná motorika, jazyk a řeč 

– jazykové hříčky, vztah k přírodě

Zdroje: http://bit.ly/bzucak_experiment 

poznámky

6. Cvrk cvrk cvrkot

http://bit.ly/hlas_rovnokridli
http://bit.ly/hlas_dvoukridli
http://bit.ly/bzucak_experiment


Klubovna
Děti si prohlížejí klubovnu a znak nad dveřmi. Ptají se, jaké 
zvíře je na něm zobrazené. Podívejte se společně s dětmi, jak 
skautský znak vypadá. společně můžete rozpoznávat, že je 
složený z tvaru lilie, najdeme na něm modrou, žlutou, bílou 
a černou barvu, a že uprostřed je vyobrazený chodský znak: 
černý pes na bílém podkladu.

Povídejte si s dětmi o tom, jak vypadá vaše klubovna, místo, 
kde se scházíte. Povídání můžete také využít k získání infor-
mací o tom, co se v klubovně dětem líbí a co by potřebovaly 
změnit. Více informací o znaku najdete v publikaci Nováček, 
str. 7: http://bit.ly/PublikaceNovacek. 
zde

Pohybovky na ven
Při venkovní schůzce si dnes děti zahrály několik her. Oblíbené 
jsou hry s míčem, Ben s kamarády na obrázku hrají „na tře-
tího“, kdy si dvě děti přehazují míč a prostřední se snaží míč 
chytit. Když jej chytí, vymění se s tím, od kterého míč získal, 
a hraje se dál. 

V rubrice děti také mohou obtáhnout jednotlivé dráhy prstem 
nebo např. pastelkami a hádat, po které dráze poletí míč, který 
Ben uprostřed, nejspíš jednoduše, chytí.

Dalšími hrami venku může být probíhání pod švihadlem, kdy 
dva točí se švihadlem a děti podbíhají. S malými dětmi do-
poručujeme, aby švihadlem točil někdo zkušenější, kdo bude 
dávat pozor, aby švihadlo děti nešvihlo. 

Zaskákat si můžete také panáka, kterého děti zkoušeli už 
v podzimním čísle Ben Já Mína a rodinné album. 

Malování s křídami
Děti kreslí křídami různé obrázky. Povídejte si, co děti nakreslily. 
Obrázek motýla, ale i další můžete vybarvit oblíbenými barva-
mi. Jaké to jsou?

Slalom s „kloboukem“ na hlavě
S pomocí lahví nebo jiných věcí vytvořte slalom, který děti bu-
dou probíhat. Na obrázku vidíme holčičku s létajícím talířem 
na hlavě, se kterým běží tak, aby jí po cestě nespadl. Podívejte 
se na obrázek a ukažte si, kudy děti mezi lahvemi kličkují. Dále 
můžete běhat pozadu, cválat bokem, skákat po jedné noze, 
snožmo nebo v ruce přenášet různé věci.

Pod kamenem
Děti spolu s Jankou sedí na lavičce a prohlížejí si knihu o hmy-
zu. Holčička opodál zvedne kámen a kouká, co se pod ním skrý-
vá. Detail zvětšený lupou najdete na pravé straně rubriky. Pod 
kamenem vidíme hmyz (ruměnice), ale i jiná zvířata (svinku 
a žížalu – členovci). Jsou zde i otázky, pomocí kterých můžete 
tato zvířata prozkoumávat. Odpovědi můžete společně hledat 
například v knihách, určitě doporučujeme Velkou knihu drobné 
havěti, z nakladatelství Slovart. 

A jaké budou odpovědi? Svinka obecná má sedm párů nohou 
a dvě tykadla. Žížala obecná se živí především tlejícím listím 
a drobnými uhynulými živočichy, kteří se v půdě rozkládají. Při 
zkoumání tvarů na krovkách ruměnice pospolné jistě objevíte 
kruh a trojúhelník. U zbylých tvarů se pojmenování meze 
nekladou.

A to nejdůležitější! Vyražte ven a koukněte se, co se skrývá pod 
vaším kamenem. Vezměte lupu a prozkoumejte, jaké živočichy, 
rostliny, cestičky a nejrůznější přírodniny objevíte.
Vaše objevy si můžete nakreslit do vyznačeného kruhu v horní 
části pravé strany rubriky.

Aktivity: 
• povídání o klubovně
• povídání o skautském znaku
• obtahování drah míče
• pohybovky venku – s míčem, se švihadlem, slalom
• pozorování hmyzu s lupu
• co se skrývá pod mým kamenem – kreslení

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost.
12. Každý má rád něco jiného
33. Kde žijí zvířata

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní 

a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie, péče o okolní prostředí

7. Co se skrývá pod kamenem

http://bit.ly/PublikaceNovacek


poznámky

Blíží se jaro a s ním se začíná probouzet příroda ze zimního 
spánku. Všude to voní a kvete a také se probouzí různý hmyz. 
Hrošíci a Chobotničky z Mutěnic vám představují své nápady... 
Pojďte si některé spolu s nimi vyzkoušet!

Najděte hmyzu správné domečky a spojte je čárou
Na dvojstránce s Fotopředstavovačkou najdete různý hmyz 
a domečky (místa, kde žije), spojte vždy správně domeček 
a hmyzáka. 
Správné řešení: křižák – síť, motýl – housenka – jablko, slimák 

– houby smrž, motýl/modrásek – dlouhé čáry (směr letu ke 
květině), včela – květina, drvodělka (nad adresou), letící čmelák 

– hmyzí hotel, květiny, mravenec – mraveniště. Můžete také 
s dětmi hádat, jak se daní hmyzáci jmenují, a zjistit, co o nich 
děti vědí.

Zpěv písně Na políčku, v jetelíčku
Můžete si společně zazpívat písničku ze Včelích medvídků s ná-
zvem Na políčku, v jetelíčku a také k ní vymyslet nějaký taneček 
či pohyby. Píseň si můžete stáhnout z youtube: 
http://bit.ly/Napolicku_vjetelicku

Celé znění písně:
Na políčku v jetelíčku,
tam kde potok pramení,
dobře je nám po tělíčku,
zákonem jsme chráněni.
Sosáčkama sosáme,
bez přestání to samé,
do pěti, do pěti,
musíme být u maminky v doupěti.

Čmelá, čmelá, čmeláčiska,
to jsou kluci veselí,
jestli se vám děti stýská,
najdete nás v jeteli.
Sosáčkama sosáme,
bez přestání to samé,
do pěti, do pěti,
musíme být u maminky v doupěti.

Výroba berušek
K výrobě berušky je třeba: černý, červený a bílý papír, rulička 
od toaletního papíru, tužka, černý fix, nůžky, lepidlo.

Z černého papíru ustřihněte pruh o šířce ruličky toaletního 
papíru, na papír pak přeneste lepidlo a ruličku jím oblepte. 
Z bílého papíru vystřihněte oči a černým fixem je domalujte. 
Z černého papíru vystřihněte hlavu, tykadla a puntíky. 

Oči a tykadla přilepte k hlavě berušky a hlavu následně k rulič-
ce od toaletního papíru. Z červeného papíru vystřihněte křídla 
a následně přilepte puntíky ke křídlům. Nakonec hotová křídla 
přilepte k tělu berušky.

Evoluce
Stejně jako člověk se každý živý organismus vyvíjí. Zkuste se 
vžít do vývoje motýla za pomoci následující hry. Na začátku 
jsou všechny děti housenky (vymyslete si nějaký specifický 
pohyb), a když housenka potká jinou housenku, tak si střihnou 
(kámen, nůžky, papír), vítěz z dvojice postupuje o stupeň výše 
a stává se z něj kukla (opět si vymyslete specifický pohyb). Po-
kud znovu vyhraje, je z něj motýl (vymyslete pohyb pro motýla). 
Hra je vhodná pro starší děti.

Otravní komáři
Komáři jsou velmi otravní a je třeba se mít na pozoru! Vyzkou-
šejte si vaši bystrost. Nabarvíme libovolnou barvou dva kolíčky 
na prádlo (můžete mu i udělat křídla a sosák). Tyto kolíčky 
budou ,,komáři’’. Na začátku je vedoucí připne dvěma dětem 
na oblečení či batoh. Děti mají za úkol se snažit, aby nebyly 
,,štípnuty’’ komáry. Pokud někdo objeví komára, nenápadně ho 
připne na někoho jiného. Pokud dítě uvidí, že mu někdo jiný 
připíná komára, pokus je neplatný a připínající ho musí dát 
nenápadně někomu jinému. Důležité je, že děti si navzájem 
neříkají, kdo má zrovna komára!

Aktivity:
• najděte hmyzu správné domečky a spojte je čárou
• zpěv písně Na políčku, v jetelíčku
• výroba berušek
• evoluce
• otravní komáři

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
biologická, psychologická, environmentální

8. Hrošíci a Chobotničky z Mutěnic

http://bit.ly/Napolicku_vjetelicku


poznámky

Soutěžní úkol tentokrát není provázaný s knihou, kterou před-
stavujeme a o kterou můžete soutěžit, ale s vystřihovánkou 
uprostřed časopisu. Vytvořte střevlíka z levé strany vystřiho-
vánky a pošlete nám fotografie vašich výtvorů do konce května 
2019. Čtyři z vás vylosujeme a pošleme vám Velkou knihu 
drobné havěti Yuvala Zummera z nakladatelství Slovart. 

O hmyzu vyšlo i několik dalších krásných knih. První z nich 
budete zaručeně znát – Knížku Ferdy Mravence od Ondřeje 
Sekory dost možná máte i doma. Ta další vyšla v nakladatelství 
Portál spolu s dalšími od Daniely Krolupperové, které se věnují 
přírodě. Všechny doporučujeme, zvlášť pokud máte ve skupině 
děti blíže školnímu věku nebo přímo školního věku.Ta o hmyzu 
se jmenuje Mizící hmyzíci. Knihy Daniely Krolupperové o příro-
dě z Portálu ilustrovala Eva Chupíková, dětem by se její ilust-
race mohly líbit. Eva Chupíková vydala i sérii sešitků o českých 
památkách, pokud pojedete někam s dětmi na výlet, podívejte 
se, zda o tom místě nevznikl, určitě to stojí to za to. 

Další z knih o hmyzu je Pohádka o Ipsíkovi od Anety Františky 
Holasové z nakladatelství Běžíliška. Je o životě lýkožroutů – 
vzdělaný lýkožrout Ipsík naučí v kolonii ostatní číst a psát, 
a když ho sní strakapoud, ostatní z kolonie začnou pod kůrou 
vyjídat kroniku lýkožroutů. 

V nakladatelství Baobab vyšlo o hmyzu knih hned několik – 
Havětník Jiřího Dvořáka, který ilustrovala Daniela Olejníková. 
Představuje všechny možné „hmyzáky“, ukazuje, v čem jsou 
užiteční, nechybí v ní legrace. V únoru 2019 vyšla této autorské 
dvojici další úžasná kniha a to Bydlíme! Jiří Dvořák napsal 
i další z baobabích knížek, tentokrát příběhovou – Minimax 
a mravenec, aneb, Jeden den v říši hmyzu. Ilustrovala ji Radana 
Přenosilová. Z kluka a badatele Maxe se stane Minimax, takže 
se velikostí dostane na úroveň hmyzu. Zažívá pak různé 
dobrodružné situace. V Baobabu vyšla ještě kniha Olgy Černé 
s ilustracemi Alžběty Skálové a názvem Poklad starého brouka. 

O dalším hmyzím druhu, o včelách, vyšlo také několik krásných 
knih. Asi nejobsáhlejší je o medvědovi Lumírovi. Lumír je včelař 
a všechno vám ukáže! Autorkou je opět Alžběta Františka 
Holasová a její knihy stojí za to sledovat a číst. Kniha vyšla 
v Labyrintu. 

Aktivity:
• zapojení do soutěže
• čtení knih s hmyzí tematikou

Propojení s Pracovními listy:
26. Spolupráce
32. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, vztah k přírodě, jazyk a řeč; rozvoj 
poznání, představivosti a fantazie

Knihy pro děti

Hmyz je v hlavních rolích i dvou nádherných knih Daisy Mráz-
kové – Slon a mravenec a znovu vyšlá Byla jedna moucha. Obě 
knihy vyšly v Baobabu. Pokud máte ve skupině či doma úplně 
malé hmyzí badatele, líbit by se jim mohly i knihy Erica Carle-
ho – Tuze hladová housenka (The Very Hungry Caterpillar) či The 
Very Busy Spider, která vyšla prozatím pouze v angličtině. 

Všechny knihy lákají ke čtení i vlastní tvorbě, pozorování. Hodit 
by se vám přitom mohly tzv. čtenářské sáčky – destičky s otáz-
kami, které se k četbě vrací a jdou po porozumění i čtenářském 
zážitku. Můžete je koupit nebo snadno vyrobit. 



10. Dáma Beruška

Cíl hry
Pro slunéčko sedmitečné (dále jen slunéčko) – přeskočit mšice 
a dostat se na druhou stranu hracího pole a stát se dámou.
Pro mšice – obklíčit slunéčko.

Kameny představující slunéčko a mšice se pohybují pouze po 
světle zelených polích, na tmavě zelená se nesmí vstoupit.

Mšice postupují o 1 políčko dopředu po úhlopříčkách. Nemo-
hou sežrat slunéčko, ani se stát dámou, ale musí slunéčko 
obklíčit (aby je nemohlo přeskočit).

Slunéčko postupuje pouze o 1 políčko dopředu nebo dozadu. 
Při tomto pohybu může sežrat mšici, když přes ni přeskočí do 
úhlopříčky na volné políčko.

Když nemůže slunéčko nikam postoupit, vyhrály mšice. Slunéč-
ko vyhrává, když se stane dámou.

Karta č. 2
Děti se pohybují v prostoru. Může jim k tomu hrát hudba nebo 
vedoucí na hudební nástroj (kytara, tamburína, apod.). Podle 
povelu vedoucího se děti proměňují v: a) housenky – děti se 
plazí po zemi, b) kukly – děti se skrčí do klubíčka, c) motýly – 
mávají křídly a ladně plují vzduchem.

Vedoucí hry se může střídat. Domluvte si předem, jak dlouho 
budete hrát (např. 3 střídání vedoucího, 3 minuty, apod.).

Karta č. 3
Variace hry Kukačko, zakukej! Jedno dítě jde za dveře (za strom, 
hrajete-li venku). Jedno z dětí bude moucha. Když se vrátí dítě, 
všichni mají skloněné hlavy. Moucha na vyzvání: „Moucho, 
zabzuč!“ zabzučí. Hádající dítě se snaží uhodnout, kdo je 
moucha. Má 3 pokusy. Domluvte si pravidla střídání toho, kdo 
půjde za dveře/strom.

Aktivity:
• vědomostní otázky Kolik má hmyz nohou? Kolik má teček 

slunéčko sedmitečné?
• pohybová hra na housenku, kuklu a motýla
• hra Moucho, zabzuč
• hádanky (pavouk a mol šatní)
• zavazování šátku se zavřenýma očima
• diskuze Kterého zvířete se nejvíce bojím a proč?

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
19. Pocity
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 
Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, rozvoj vnímání, tvořivosti, poznatků, interpersonální, 
společenská, environmentální

Zdroje:
CHAUVELOVÁ, D., MICHELOVÁ, V. Náměty pro stolní hry. Portál, Praha 
1999, s. 45.

poznámky



Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření

Na výletě Dokreslit, co si Mína vezme do batohu na výlet Co si sbalit na jednodenní výlet

Dokresli nebo dopiš, co je ti příjemné a co není O výletech

O cestování vlakem

Co je mi příjemné a co není

Na chvíli entomologem Povídání o odlišnostech mezi skupinami zvířat Povídání o odlišnostech mezi skupi-
nami zvířat

Povídání o užitečnosti hmyzu Povídání o užitečnosti hmyzu

Pantomima o tom, jak pomáhám doma Pantomima o tom, jak pomáhám 
doma

Jaký hmyz najdu venku – kreslení, malování Jaký hmyz najdu venku 
– kreslení, malování

Dokreslování druhé poloviny obrázku Dokreslování druhé 
poloviny obrázku

Sladké vábení Najděte, odkud který mravenec přišel Mravenčí dálnice Pozorování mravenců Povídání o mravencích

Záznam pokusu – zaznamenávání počtu 
přilétlých včel Jak lákavé Pozorování včel Povídání o včelách

Záznam pokusu – vybarvení nejlákavější barvy 
kruhu pod mističkou

Motýlí louka Semínkové bomby Z bahna a semínek 
tvoření kuliček

Setí kuliček venku, sběr 
semínek

Básnička Běhání do rytmu a naznačování 
pohybu motýla Naučit se básničku

Jak se motýl narodí Povídání o motýlech

Obtiskování křídel Malování temperou Hledání v časopise

Najděte dva stejné motýly Hledání v časopise

Jak se motýl jmenuje Vymýšlení jmen pro motýly

Motýli podle fantazie Stříhání a lepení 
motýlů

Sání nektaru Kdo nasbírá nejvíce květin

Hledání housenek Hledání v časolpise

Hmyzí svačina Vybarvování motýla podle návodu Hra na včely a nektar Motýl z potravin Hra na včely a nektar O včelách „Hra na včely 
a nektar“

Příprava motýla 
z potravin (studená 
kuchyně)

Ozdobení okraje talíře dle vlastní fantazie
Výroba květin pro 
hru na včely (popř. 
křídel, tykadel, včelího 
oblečku)

O vlajkách

Dotváření jídel z hmyzu Výroba vlajek

Cvrk cvrk cvrkot Spojit stejné brouky v podzemí Výroba bzučáku O zvucích hmyzu Písnička

Co se skrývá pod kamenem Obtáhni dráhy, kudy letí míč. Přehazovaná. Nakresli, co jsi našel po 
kamenem. Co se skrývá pod kamenem O skautském znaku

Vymaluj motýla barvami, které se ti líbí. Skákání přes švihadlo. O klubovně

Ukažte, kudy děti poběží slalom. Běh s talířem na hlavě, slalom. O hmyzu

Zakroužkuj, kolik má svinka nohou.

Nakresli, co jste našli pod kamenem.

Hrošíci a chobotničky z mutěnic

Knihy pro děti Zapojení do soutěže Tvorba střevlíka Čtení knih s hmyzí tematikou

Karty – dáma beruška Stolní hra Hra na housenky, kukly a motýly Hra na housenky, kukly 
a motýly

Kterého zvířete se nejvíce bojím 
a proč?

Hra na hou-
senky, kukly 
a motýly

Moucho, zabzuč

přehled aktivit



Sekce Název Pracovního listu Na výletě Na chvíli 
entomologem

Sladké vábení Motýlí louka Hmyzí svačina Cvrk cvrk cvrkot Co se skrývá pod 
kamenem

Hrošíci a Chobotnič-
ky z Mutěnic

Knihy pro děti Dáma beruška

Co umím 
a znám

1 Hygiena (Vím, kdy si čistíme zuby, kdy si myjeme 
ruce.)

Příprava receptu

2 Chování v MHD a na ulici (Znám základní 
pravidla chování v MHD a na ulici.)

Plánování výletu, 
výlet

4 Na koho se obrátím (Umím si říct dospělému 
o pomoc.)

Vyprávění příběhu

5 Nebezpečné (Dokážu rozlišit bezpečné a nebez-
pečné, nebezpečnému se vyhýbám.)

Plánování výletu, 
výlet

Hry s míčem, se 
švihadlem

6 Prostorová představivost (Řeším jednoduché 
úkoly vyžadujícící prostorovou představivost.)

Hra na včely 
a nektar

Slalom. Co se 
skrývá pod 
kamenem.

Výroba berušek

7 Přecházení (Dokážu rozlišit bezpečné a nebez-
pečné.)

Výlet

8 Správné oblékání (Umím se obléci podle počasí.) Co si vezmu na výlet

11 Zdravé a nezdravé (Znám základy ochrany 
zdraví, co mi škodí a prospívá.)

Co si vezmu na výlet Výběr potravin pro 
motýla

Kdo jsem 12 Každý má rád něco jiného (Chápu, že každému 
se může líbit něco jiného.)

Vyprávění příběhu, 
co je mi příjemné 
a co nepříjemné

Výběr potravin 
pro motýla, hra na 
včely a nektar, jedlí 
hmyzáci

Moje oblíbená 
barva

Kterého zvířete se nejvíce 
bojím a proč?

14 Naslouchání okolí (Dokážu se zavřenýma očima 
naslouchat zvukům okolí.)

Pozorování a poslou-
chání hmyzu na louce

Povídání o cvr-
čení a bzučení, 
hledání zvuků 
hmyzu přírodě

Můj 
kamarád

18 Komu mohu pomoci (Vím, že existují lidé 
s handicapem.)

Pantomima

19 Pocity (Popíšu slovy, co cítím.) Vyprávění příběhu, 
co je mi příjemné 
a co nepříjemné

Kterého zvířete se nejvíce 
bojím a proč?

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Pantomima Příprava receptu

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve skupině.) Vyprávění příběhu Hra na včely 
a nektar

Zapojení do soutěže Hra Na housenku, kuklu 
a motýla, Moucho zabzuč

Svět okolo 
nás

28 Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých 
povolání.)

Kdo je ento-
molog

30 Společné rysy (Uvedomuji si, co mám s ostatní-
mi dětmi společného a v čem se liším.)

Hmyz v přírodě

Příroda 
kolem nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si vědom prováza-
nosti vztahu člověka a přírody.)

Výlet Povídání o vče-
lách

Najděte hmyzu 
správné domečky 
a spojte je čárou.

Knihy o hmyzu

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří různá zvířata.) Výlet Najděte, odkud 
který mravenec 
přišel

Motýlí louka Jedlí hmyzáci Co se skývá pod 
kamenem

„Najděte hmyzu 
správné domečky 
a spojte je čárou.“

Knihy o hmyzu

39 Vnímání přírody (Vnímám přírodu různými 
smysly.)

Výlet Hmyz v přírodě Mravenčí dálni-
ce, jak lákavé 

Semínkové bomby Povídání o cvr-
čení a bzučení, 
hledání zvuků 
hmyzu přírodě

Knihy o hmyzu

PRopojení s Pracovními listy




