
 

 

Milé děti, 

vítáme vás po víkendu (co je to víkend?)  v naší „počítačové školičce“ . 

Uděláme si náš ranní kroužek, jako to děláme každý den ve školce. 

Pojďte a klidně zapojte celou rodinku ( kdo patří do rodiny?)        

 

Dobré ráno - good morning, jak se dneska máš ? - how are you today ? 

I am fine and you ? I am fine and you ? Let‘s have fun today – užijem si to! 

 

Minulý týden jsme si povídali nejen o dýních,  strašidlácích, ale také o …………  

 a lesních zvířátkách. Zvířátka a hmyz ale žijí i jinde než v lese, například 

na loukách, stráních a také na vašich zahrádkách. 

Víte,která zvířátka a hmyz máme na mysli ?  

 

Určitě si, děti, chodíte hrát na vaši zahrádku  a kdo zahrádku nemá, chodí 

jistě na procházky do přírody. Když  jste byly venku, pocítily jste, že se 

venku velmi ochladilo. Nejen vám, děti, byla zima! My, lidé, se oblékáme 

podle ročního období ( jaké znáte roční období? ) , ale zvířátka? Jak 

myslíte, že to dělají, aby jim nebyla zima?   Ptáčci  odlétají do 

teplých krajin ( vzpomeneš si, kteří ptáčci odlétají a kteří zůstávají ?)

 Některá zvířátka se musí schovat  do svého úkrytu – domečku, aby 

toto chladné období přečkala. 

 

A co broučci a jiný hmyz? Napadá vás, kam se schovají před zimou? 

 Možná se budete divit, děti, protože některý hmyz odlétá jako ptáci 

do teplých krajin (tažní motýli, můry), jiný zimuje na půdách, v dutinách 

stromů, ale co ostatní druhy? Ty si zalezou a schovají se nejlépe hluboko 

do země. :-) 

 

Víte co, děti? My máme nápad, který nás právě „ napad „ :-D 

Dostanete od nás důležitý úkol (do pátku -za kolik dní to bude? )       si 

vyrobíte svého broučka  :-), třeba takového jako už vytvořila Lilinka z 

Kytiček  nebo úplně jiného – záleží jen na vás. :-) 



A co s ním potom uděláme?  To se dozvíte později. :-) 

 

 

                         Těšíme se!  Vaše paní učitelky 

 

PS: budeme rády, když  se se svým broučkem vyfotíte a pošlete na náš    

mail:  predskolaci@mszitenice.cz.                                      


