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Život motýľa 
 

 
 

 
Pri plote, kde rastie krík, 

narodil sa motýlik. 
Narovnal si tykadielká, 

Očkom pozrel na krídelká. 
- Ale ich ja krásne mám, 
hneď si s nimi zalietam. 

 
  
Ak sa ti básnička zapáčila, môžete sa ju doma naučiť naspamäť. Potom už len vystrite rúčky – 
krídelká a môžete si ,,zalietať ako motýlik“ doma, v záhrade, či na lúke.   
 
 
Zauvažuj s maminkou, ockom, či súrodencami, aký život má motýlik. (pr. Ako sa pohybuje?, 
Čo jedáva?, Ako vyzerá jeho telíčko?, ...)  
 
A ako sa vlastne motýlik narodí?  
Vybrali sme pre teba veľmi zaujímavé video o motýľovi jasoňovi, ktoré ti všetko o živote 
motýľov prezradí. Pozorne nastraž ušká, očká. Všetky múdrosti, ktoré budeš počuť a vidieť sa 
ti neskôr zídu.  
Odkaz na video: Životný cyklus motýľa  https://www.youtube.com/watch?v=9mJmpKqgcbI  
 
Odpovedaj na otázky:  
- Ako sa volal motýlik z videa? Ako vyzeral? Kde žije? Aké kvietky sa mu páčia?  
- Čo robí samička - mamička aby sa zapáčila samčekovi – oteckovi?  
- Kam nakladie samička – mamička vajíčka?  
- Čo sa vyliahne z vajíčok? Akej farby bola?  
- Čo sa deje v kukle?  
- Kedy sa liahnu motýle?  
- Čo znamená, že je jasoň chránený? Ako sa môžeme my starať o motýle, aby sa im 

v prírode darilo?  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9mJmpKqgcbI
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Úloha: Pokús sa do prázdnych krúžkov zakresliť život motýľa. 
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TYP: 
Ak sa ti podarí ísť von na prechádzku do prírody, skús pozorovať motýle. Čo robia, ako sa 
správajú, ako vyzerajú... 
 
Ak sa ti zapáčil motýľ z videa – jasoň červenooký, môžeš ho nájsť lietať napríklad na Vršatci 
v máji, v dňoch, kedy svieti slniečko.  

 
 
Ak je toto miesto pre teba priďaleko, prezradíme ti tajomstvo. Jasoň z videa má na Slovensku 
rodinu. Jeho bratranec – jasoň chochlačkový sa na neho podobá a žije aj u nás na Krasíne.  

 
Nezabudni, však, ako sa treba k motýľom a aj k prírode správať.  
Tešíme sa na tvoje zážitky.  
 
 
 
 
 
 


