
Křídla motýlí 

Sluníčka, skončil nám měsíc březen a začal nový měsíc duben. K těmto měsícům se váže 
známá pranostika: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Zkuste říct, co to 
znamená?  

Duben se čtvrtý měsíc v roce. Název měsíce duben se odvozuje od dubů, kterým během 
tohoto měsíce začínají růst listí. Přečtěte si básničku, která vystihuje charakter měsíce. 

DUBEN 
Víte, co se v dubnu stalo? 
Květy pučí, je tu jaro! 
Prší, sněží, slunce svítí, 
rozkvétá i první kvítí. 
Chvíli teplo, pak zas chlad, 
s tím musíme počítat. 
 

Vývoj motýla 
Seznámíme se s vývojem motýla, podle obrázků: vajíčko, housenka, kukla, motýl. 
Názvy vývojových stádií si vytleskáme, určíme počty slabik, pojmenujeme první písmenko, 
vymyslíme jiné slovíčko na dané písmeno. Jednotlivé stádia vývoje můžeme i pohybově 
ztvárnit (vajíčko – dřep, housenka – plazíme se po zemi, kukla – sedíme s nataženýma 
nohama a rukama se zkusíme chytnout chodidel, motýl – máváme rukama jako křídly a 
pobíháme v prostoru). 

Potom si krásně vystřihněte motýla a kolečka s vývojem motýla, nalepte na správné místo a 
vybarvěte. 

MOTÝL 
Na větvičce kukla 
a ta kukla pukla. 
Vyletěl z ní v širý svět, 
motýl krásný jako květ. 
První letěl bělásek, 
druhý letěl modrásek 
a poslední žluťásek. 
Za chviličku, za chvilku, 
to vám bylo motýlků. 
 

Motýlí grafomotorika 
Dokreslete druhou polovinu motýla a zkuste si zase jednotažky, s uvolněnou rukou, 
přejedeme nejprve pomalu, několikrát po sobě, snažíme se o plynulost tahu, uvolněnost. 
 
 

 



Výroba motýla 
Zkusíme přivolat jarní sluníčko. Vyrobíme krásné motýly s pestrými křídly. Podívejte se na 
video, kolik máme různých druhů motýlů 
https://www.youtube.com/watch?v=1bX9sejtiTM 
 

A dejte se do vyrábění, použijte materiál, který máte doma.  Třeba korálky nebo skořápky od 
vajíček nebo papírový kapesníček namalovaný barvou nebo ….. 

 

 

 

 
 



Motýlí počítání 
Ozdobte motýlům křídla stejným počtem teček a dokreslete housence články tělíčka podle 
čísel, můžete je i obtisknout prstem barvou. 
 

Maková panenka a motýl Emanuel 
Na jaké písmenko začíná jméno Emanuel? Vymysli ještě jiné jméno, které začíná na 
písmenko E. 
Proč maková panenka? Podívejte se na pohádku a pak si můžete vykreslit omalovánku. 

https://www.youtube.com/watch?v=hTvMGzEDd9c 

 

Pohybové ztvárnění zvířátek venku 
Když budete venku na zahradě, zkuste si pohybově znázornit některá zvířátka, třeba žabku, 
vrabečka – poskoky, čápa, motýla, …. 
Na procházce pozorujte jarní přírodu, už nám krásně kvete zlatý déšť (zlatice), kolem potoka 
uvidíte koberce sasanek a můžete nám napsat, co jste viděli vy? 

 

Moc vás pozdravujeme a těšíme se na vaše motýlky. 

Sluníčkové paní učitelky  

 

 

 

 


