
 

ÚKOL Č. 7 
A protože jsem se na vás děti dívala, jak si doma hezky povídáte o motýlkách, rozhodla jsem 

se, že u hmyzu zůstaneme a ještě si o něm budeme povídat, hrát, tvořit a tak dále.  

Víte vůbec děti, co to je hmyz? Jaké zvířátko lze zařadit do skupiny hmyz? (Motýl, včela, 

vosa, mravenec, beruška, pavouk, kobylka, housenka, moucha, komár, klíště,…)        

Představte si hmyz jako všechna malá zvířátka. Co např. můžeme vidět, když se zadíváme do 

trávy (mravenci, kobylky, …). Která malá stvoření létá po nebi? (motýl, moucha, včela, 

beruška…).   

Úkol č. 1: Děti, dneska si s rodiči zahrajete hru. 

Ale nejprve vám dám hádanku. Pokud ji uhádnete, budete vědět, na jaký malý hmyz si 

budeme hrát. 

Běhám sem a běhám tam, 

kamarády zavolám. 

Sám ten lístek neunesu, 

ostatní už běží k lesu. 

Já běžím až nakonec, 

jsem mrňavý …..MRAVENEC.  

(pokud děti neuhádnou hned, zkuste dát nápovědy – staví si mraveniště, jeden známý 

mravenec se jmenuje Ferda, co se rýmuje se slovem nakonec…) 



Ano správně, dneska se doma všichni proměníte v mravence. Věděli jste, že mravenci jsou 

slepí? A když někam jdou, tak se orientují podle hmatu. To znamená, že si všechno jakoby 

musí osahat.  

Hra spočívá v tom: Mravenci jsou slepí, tudíž mají všichni zavázané oči šátkem. Určíte si ale 

jednoho, kdo nebude slepý mravenec. Tento člen rodiny nemá zavázané oči a schovává 

někam věc, na které se všichni dopředu dohodnou. Všichni si jí pořádně prohlédnou a 

osahají. 

Který mravenec najde poslepu danou věc nejdříve, vyhrává. 

 

Úkol č.2: O víkendu si můžete udělat sportovní den. Vyberete si nějakého člena rodiny, se 

kterým budete soutěžit v několika disciplínách. A protože jste si hezky zahráli doma na 

mravence, mravenečky tedy zůstaneme.  

Disciplíny 

 1. disciplína: Mravenčí královna: Je největší mraveneček v mraveništi, moc ráda mlsá 

dobroty, všichni ostatní mravenečci se o královnu starají, ona jim za to rodí mravenčí 

vajíčka. = VÁLENÍ SUDŮ s malým míčkem(vajíčko) v rukou (ruce natažené nad hlavou). 

Válíme sudy přes určený prostor, položíme vajíčko a válíme sudy zpět. Vezmeme další 

vajíčko a válíme sudy k prvnímu položenému vajíčku. Vajíček přeneseme alespoň 5. 

Vyhrává ten, kdo má rychleji přenesené vajíčka. 

 2. disciplína: Mravenčí chůvička: Přenášení malých larviček v mraveništi. Mravenčí 

larvičky se musí přenášet opatrně, aby se s nimi nic nestalo. Přenášení 2-3 toaletních 

papírů na sobě v komínku = pomalá CHŮZE přes místnost a zpět. 

Komu toaletní papíry spadnou, musí se vrátit na začátek a začít znovu. Vyhrává ten, 

kdo je rychlejší. 

 3. disciplína: Mravenčí pomocnice: Přenášení mravenčích dobrot v mraveništi. Na 

jedné straně místnosti v krabici uloženy barevné míčky/kostky/víčka, přenášení do 

další prázdné krabice na druhém konci místnosti (můžeme vytvořit slalom z kuželů). = 

BĚH, CHŮZE, přenášíme po jednom! 

Každý tým má svou krabici s víčky/kostkami… vyhrává ten, kdo je přenese nejdříve. 

(musí mít stejný počet) 

 4. disciplína: Mravenčí stavitel: Mravenečci stavitelé staví mraveniště a unesou i 

velice těžké věci. Přenášení velkých kostek/krabiček kapesníků/toaletních 

papírů/krabiček… na určené místo. Stavění velké zdi. = LEZENÍ, kostka na zádech. 

Oba týmy mají společnou hromadu kostek/krabiček… ze které po jednom lezením 

přenáší na druhý konec místnosti, kde si KAŽDÝ SÁM staví svou vlastní zeď. Vyhrává 

ten, který má ve zdi více kostek. 

 


