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Zobuďte sa, chrobáčiky! 

 Ahoj milí, malí kamaráti! 

Konečne sme sa dočkali. Teplé slniečko a s ňou jar, zavítali aj k nám. Pamätáte sa na pieseň: 

,,Slniečko sa zobudilo...? Spokojne si ju zaspievajte. 

Určite pôjdete s rodičmi a súrodencami na výlet do prírody.  

Na lúke nezabudnite skontrolovať mravce, či už opravili mravenisko po dlhej zime a či všetci 

usilovne pracujú. Ak budete v prírode dobre a hlavne ticho počúvať, neunikne vám krásna 

muzika pod rozkvitnutým stromom. Určite vám nemusím pripomínať, že to z kvietkov 

zbierajú sladký nektár a neustále bzučia /včielky/. Tichulinko z kvietka na kvet preletujú 

/motýle/. Po steble trávy sa šplhá malá červená bodkovaná /lienka/.                                        

Pamätáte sa na červené cifrušky? Videli sme ich vyhrievať sa na drevenom pníku. Celú veľkú 

rodinu.                                                                                                                                                            

No a podvečer, keď slniečko zapadá za kopec, zo svojich úkrytov vyliezajú  a cvrlikajú 

/cvrčky/. Slovko si dobre natrénuj. Po ceste domov pozbierajte plastové fľaše, alebo 

pohodený papier! Viete, prečo? Lebo chceme mať prírodu čistú a krásnu. Tešíme sa na 

spoločné potulky prírodou .  

                                                                                              

Motýle: 

Určite ste videli veľa krásnych motýľov na školskom dvore , doma, alebo na lúke. Lietajú 

všade.  Majú krásne, farebné, blanité krídla, na hlave ciciak, ktorým pijú z kvietkov nektár, 

alebo rastlinné šťavy. Vyliahne sa: najprv motýľ znesie vajíčko, potom sa premení na larvu, 

ktorá sa zakuklí a z kukly sa po čase vyliahne motýľ. Viete, že na Slovensku žije až 3500 

druhov? Najväčší motýľ žijúci u nás sa volá:  Babočka bodliaková a Vidlochvost. 

Podnetné otázky: 

 Ako ho spoznáme? 

 Z čoho sa vyliahne ? 

 Čim sa živý?  

 Čím príma potravu?   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               



 
MŠ Dolná Súča 

Včela: 

Žije v spoločenstvách- včelstvách, v lesných dutinách stromov, alebo v úľoch. Včelstvo tvorí 

trúd, matka -kráľovná, ktorá znáša vajíčka. Včielky robotnice-  starajú sa o kukly, opravujú 

hniezda, zbierajú peľ a sladký nektár. Nosia ho do úľa a spracúvajú na med, propolis a včelí 

vosk, z ktorého sa vyrábajú sviečky. Sladký med používame ako sladidlo, alebo liek pri 

rôznych chorobách. Napr. kašeľ. Robotnice, ktoré sa vracajú do úľa, tancujú dorozumievací 

tanec a tak podávajú správy o smere a vzdialenosti od úľa. Na zadočku majú žihadlo, ktorým 

keď pichnú je veľmi bolestivé. 

Podnetné otázky: 

 Kde žije včela medonosná? 

 Ako sa nazýva matka a jej pomocnice? 

 Čo robia, čím sa živia? 

 Čo produkujú? 

 Č o sa stane, keď včela pichne žihadlo? 

 

 

 

 

Lienka: 

Lienka má okrúhle, vypuknuté telo, červené krovky s čiernymi bodkami na hlave dve malé 

tykadlá.  Zobúdza sa v prvých jarných dňoch. Žije v rozličných rastlinách, živý sa spočiatku 

nektárom, neskôr výlučne voškami. Denne zje až 50 vošiek. Dožíva sa až 15 rokov. 

Podnetné otázky: 

 Podľa čoho spoznáte lienku? 

 Kde žije? 

 Čím sa živí?  
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Mravec: 

Mravce žijú v kolóniách, ktoré nazývame mravenisko. Vytvárajú mravčiu rodinu, ktorú tvoria: 

kráľovná, samec, robotnice, robotnice so silne vyvinutými tykadlami, nazývajú sa vojaci. 

Kráľovná kladie vajíčka - larvy, robotnice sa o ne starajú tak, že nosia do mraveniska potravu 

(listy chrobáky a pod.) Cestu k potrave značia pachom, po ktorej sa robotnice vracajú a nosia 

ju do mraveniska. Radi navštevujú aj naše domácnosti za účelom hľadania potravy. Mravce 

vojaci sa starajú o bezpečnosť v mravenisku. Dorozumievajú sa tykadlami. 

Podnetné otázky: 

 Kde žijú mravce? 

 Kto tvorí mravčiu rodinu? 

 Ako sa dorozumievajú ? 

 Prečo navštevujú naše príbytky? 

 

 

 

Cvrček poľný: 

Žije na suchých trávnatých lúkach. Čierne valcovité telo, s guľatou hlavou má prispôsobené 

životu v podzemných dierach. Sluchové orgány má umiestnené na predných kolienkach. 

Počas letných nocí sedia pred chodbami a cvrlikajú pomocou blanitých krídiel. Živý sa 

článkonožcami (červíkmi) a rastlinnou potravou. 

Podnetné otázky: 

 Kde žije cvrček? 

 Čím sa živí? 

 Kde má umiestnené sluchové orgány? 

 Čim vydáva cvrlikavé zvuky? 
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Vyfarbi si chrobáčikov: 
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