
Téma týdne „Podzim jde spát“ (uspávání broučků)  

16.11.-20.11.2020 

1.Lesní slavnost 

„Stromy, keře, zvířátka, připravují velikou oslavu, všichni jste srdečně zváni!“ ozývalo se ze všech 

stran. Brouček zrovna vylézal ze své chaloupky pod jalovcem a rozhlížel se, odkud ty hlasy přicházejí. 

To stromy šustily svými listy a předávaly si tu zprávu mezi sebou. V té chvíli cupital kolem ježek a 

volal na Broučka: „Už jsi o tom slyšel? Celý les pořádá velikou slavnost a všichni jsou zváni. Bude se 

podávat šípkový čaj a jeřabinová limonáda. „Co je to za slavnost?“ ptal se Brouček ježka. Ježek 

povídá: „Slavnost se pořádá, protože příroda se loučí s podzimem. Stromy, keře a některá zvířátka se 

budou totiž ukládat k zimnímu spánku a z něj se probudí až na jaře. Tak teď už Broučku pojď, ať 

oslavu nezmeškáme. Vstupenkou na oslavu byl jeden barevný list. Stromy si na slavnost oblékly 

různobarevné šaty z listí. Všichni se vesele bavili, tančili, zpívali písničky. K tanci jim zpívali všichni 

ptáci z lesa. Podával se šípkový čaj, jeřabinová limonáda a jedly se koláčky ze žaludů, oříšků a bukvic. 

„Tak nashledanou na jaře,“ loučily se stromy i keře, všechna zvířátka, která budou celou zimu spát. A 

protože už byl večer, Brouček rozsvítil svoji lucerničku a všem svítil na cestu domů. Potom si nanosil 

ještě pěkných pár polínek do chaloupky, aby měl v zimě čím topit, zavřel dvířka, lehl si do postýlky a 

spal a spal a spal. 

Otázky k příběhu 

- S kým se celý les loučil a proč? 

- Vyjmenuj roční období. 

- Která zvířátka v zimě spí a jak se ostatní zvířátka chystají na zimu? 

- Jaké je počasí na podzim. 

To musela být ale krásná lesní oslava. Zkus si ji doma nakreslit. Kdo na ni všechno byl a co 

měli dobrého? 

2.Básnička „Broučci“  

Zalezli broučci do kapradí                                                                      Zima mu fouká na kolínka, 

A spí už ve své postýlce.                                                                         v dešti se může utopit. 

Jen jeden ještě trávou pádí                                                                    Kampak tak běží? – Pro polínka! 

V strakaté noční košilce.                                                                          Aby si mohl zatopit. 

                                                       Hle, teď už také kamarádi 

                                                       malému běží na pomoc. 

                                                       Brzy jde dým až nad kapradí. 

                                                       Někdo tam šeptá: „Dobrou noc!“ 



3.Nakresli si svého Broučka a namaluj si lucerničku 

 - Nakresli svého broučka nebo berušku, vystřihni a dolep tykadla a nožičky z proužků 

papíru. Svého broučka pak můžeš dát spát do hromady listí a zazpívat mu písničku. 

- Nakresli tužkou sklenici. Jako první namaluj vodovými barvami žluté flíčky, domaluj tmavě 

modrou, černou. Po zaschnutí dokresli fixou broučka. 

          

 

4.Broučkův kouzelný pytlík 

Když se Brouček chystal na zimní spánek a řezal dřevo na polínka, objevil se před ním pytlík. 

Byl to pytlík plný nejrůznějších věcí, které mu poslali Mravenci ze sousedního lesa. 

Podíváme se s Broučkem co v něm všechno je. 

- V pytlíku jsou nejrůznější předměty (hřeben, kostka, houbička na nádobí, plyšák, 

kartáček, kelímek…). Dítě má zavázané oči, vybírá předmět a snaží se poznat co to je, 

popisuje jaké to je ( měkké, jemné, tvrdé, kulaté…). Po sundání šátku předmět 

pojmenuje, řekne k čemu předmět slouží, určí první hlásku ve slově. 

5.Počítání s Beruškou viz. Příloha  

Na papíře jsou nakresleny berušky s různým počtem teček 1 – 6. Dítě hází kostkou, podle 

toho kolik hodí – hledá berušku se stejným počtem teček a vymaluje ji nebo zakroužkuje.  

Obměna – Na papíře jsou nakresleny berušky bez teček, hází se kostkou a podle toho se 

beruškám dokreslí tečky.  

 



6.Cvičení s Broučkem 

Leze brouček , leze v lese,                                                     (děti lezou jako broučci po prostoru) 

lucerničku sebou nese. 

Děti v lese běhají,                                                                    (děti běhají ) 

broučka všude hledají. 

Leze brouček, leze v lese,                                                       (lezeme jako broučci) 

lucerničku sebou nese. 

Rozhlíží se do všech stran,                                                      (rozhlížíme se do prava, do leva) 

já se chytit nenechám.                                                            (otáčíme zápěstím) 

Do listí se zahrabal,                                                                  (schoulíme se do klubíčka, spíme, 

Schoval se a potom spal.                                                          relaxace). 

Když brouček usne…k relaxaci pustíme písničku „Mravenčí ukolébavka“. 

 

7.Písneň „Broučci a berušky“ 

Na lesní oslavě zpívali ptáci písničku o broučcích a beruškách. Nauč se slova písničky. 

Viz.příloha. 

 

8.Pracovní listy 

 

 

 

 

                                      

                                

 

 


