
Pojď a ... Hra kolem plotu: 
Kdo žije v trávě? 

Najdi obrázek páskovky keřové 

Co nosí páskovka na zádech? (domeček/ulitu)

Jsou na něm nějaké proužky/pásky?

Nakreslíš nám její domeček křídou?
(pracovní list přiložen na konci hry)

Najdi obrázek slimáka 

Má slimák na zádech domeček?

Je pomalý, nebo rychlý? (Zkus jít co nejpomaleji.)

Víš, co slimák rád okusuje? (čerstvé listy)

Najdi obrázek křižáka obecného

Spočítáš kolik má křižák nohou?

Do čeho chytá křižák hmyz?

Víš, proč se tomuto pavoukovi říká křižák?

Najdi kněžici trávozelenou

Jakou barvu má kněžice?

Má stejnou barvu i list, po kterém leze?

Co je ještě v okolí zeleného?



Najdi babočku paví oko
Poznáš barvy, které má motýl na křídlech?

Najdeš na křídle modrou barvu?

Víš, proč se motýlovi říká paví oko? (kresba na křídlech připomíná
paví pera)

Najdi obrázek mravence obecného 
Na čem si mravenci na obrázku pochutnávají? Víš, kde bydlí
mravenci? (pracovní list přiložen na konci hry)

Jak se jmenuje mravenec ze známé pohádky, který nosí na krku
červený šátek s puntíky? Šátek dostal v pohádce od berušky. 
Najdeš její obrázek na plotě?

Najdi obrázek slunéčka sedmitečného (berušky)

Má na sobě slunéčko (beruška) nějaké tečky? Víš, kolik má dospělé
slunéčko teček? (Zkus napočítat do sedmi.) Naučíš se krátkou říkanku 
a doprovodíš ji pohybem? 

Pojď beruško tancovat, (chyť za ruku maminku, tatínka…. choďte v kroužku)
budeme si spolu hrát.
Doleva, doprava, (dejte si ruce v bok a udělejte dva kroky doprava a pak doleva)
to je ale zábava. 

Najdi obrázek lalokonosce rýhovaného

Má lalokonosec dlouhá, nebo krátká tykadla?

Po čem lalokonosec leze? Jakou má list barvu?

Na co včelka přilétla?

Víš, co včelky sbírají z květů a co z toho pak společně vyrábějí?

Najdeš na plotě obrázek hmyzu, který je podobný včele?
(pestřenka černonosá)

Najdi obrázek včely medonosné



Najdi obrázek ruměnice pospolné (ploštice)

Má na sobě ruměnice nějaké tečky? 

Pamatuješ si, jaký hmyz má na krovkách také tečky?

Najdi obrázek stínky obecné

Najdi obrázek chrobáka lesního

Vezmi si z obálky u vchodu omalovánku brouka, vybarvi voskovkami,
popros rodiče o podepsání a vhoď do naší schránky. Pokud budeš chtít,
vezmi si omalovánku i domů. Brouky ozdobíme vchod do školky.
Děkujeme. Vaše Školka K2 

Kde myslíš, že chrobák lesní žije?

Dokážeš vytvořit z modelíny kuličku jako chrobák? Ten ji vytváří 
z tlejícího listí a dřeva.
(modelína je k dispozici na plotě v průhledném kyblíku)

Stínky jsou rády přes den zalezlé pod kameny a v různých škvírách. 
Najdeš u školky takové místo, kde by se mohly skrývat? Pokud
stínky najdeš, buď prosím opatrný a neruš je.
Stínka vypadá, jako by měla na sobě brnění. Znáš ještě někoho, 
kdo nosí brnění?

Umí saranče skákat?

Vyskoč, jak nejvýše dokážeš!

Najdi saranče obecné 



Obtáhni šnekovi ulitu.
Zdroj: Šimonovy pracovní listy 24



Najdeš mravenčí královnu?
Co nesou mravenci do mraveniště?
Z čeho je mraveniště postavené?
Zdroj: Šimonovy pracovní listy 24


