
Housenka a Motýl 
Recitujeme, zpíváme a tvoříme. 

1. Básnička s pohybem 

 

 

 

 

 

 

2. Písnička 

 Zpívejte na melodii písně „Tluče bubeníček“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Housenka 

Housenka si v trávě leží, 

ona leží, i když běží, 

Nožičky má na tělíčku,  

leze, leze na kytičku. 

(www.predskolaci.cz) 

Ležíme na břiše. 

Převalujeme se do stran. 

Ležíme na zádech, máváme nohama. 

Plazíme se po břiše. 

Housenečka malá, 

leze po listě. 

Časem zakuklí se, 

to já vím jistě. 

V kukle ona bude spáti, 

síly bude nabírati. 

A ve správný den, 

motýl vyjde ven. 

(www.portal.cz) 

Tleskáme do rytmu. 

 

Pleskáme o stehna do rytmu. 

 

Zpíváme potichu. 

 

Dupeme do rytmu. 



Tvoření 
 

Lezoucí housenka 

 
 

Pomůcky: 

  pruh barevného papíru 

  nůžky 

  brčko  

 

Videonávod:  

https://www.facebook.com/manualidadesvideo/videos/216894176361300 

 

Postup: 

1. Ustřihneme si pruh barevného papíru. 

2. Přeložíme na půl. 

3. Rozevřeme. 

4. Spodní část přeložíme ke středové čáře.  

5. Necháme přeložené a přeložíme ještě jednou ke středové čáře. 

6. Totéž uděláme s vrchní částí. 

7. Strany sestřihneme do kulata. 

8. Housenku rozevřeme a nakreslíme jí obličej. 

9. Housenku položíme na stůl, vezme si brčko a zezadu na ní foukáme. 

                               
 

Umí lézt? 
 

https://www.facebook.com/manualidadesvideo/videos/216894176361300


Kouzelná housenka 

 
 

Pomůcky: 

  jeden papírový ubrousek 

  fixy 

  špejle nebo tužka 

  talířek 

  kapátko 

  voda 

 

Videonávod zde: https://www.facebook.com/7daysofplay/posts/509884963724279 

 

Postup: 

1. Ubrousek si položíme na stůl. 

2. Fixou ho nabarvíme. 

3. Na nabarvenou stranu přiložíme špejli a ubrousek na ní namotáme. 

4. Ubrousek na špejli shrneme k sobě. 

5. Housenku ze špejle sundáme. 

6. Nakreslíme obličej. 

7. Housenku dáme na talířek. 

8. Kapátkem na ní kapeme vodu. 

 

     

 

 

 

 

Co se s ní stalo? 

 

https://www.facebook.com/7daysofplay/posts/509884963724279


3. Básnička s pohybem 

 

 

 

 

 

 

 
 naučte se básničku 
 zkuste jí říct vesele, smutně, nazlobeně, tiše, nahlas, mile 
 přidejte k básničce pohyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poletuje motýl tiše 

Poletuje motýl tiše, 

křidélka má jako z plyše. 

Dosedne na kytičku, 

odpočívá chviličku. 

Pak poletí zase dál, jakoby 

se dětí bál 

(www.promaminky.cz) 

Chůze po špičkách, mávání 

rukama. 

 

Sed do dřepu. 

 

Běh po místnosti, mávání rukama. 



4. Melodizace básničky 

     Klavírní doprovod k písničce je nahraný u tohoto souboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vytleskejte slabiky slov – poletuje, motýl, křidélka, kytička, děti bál 

 zazpívejte si písničku 
 zkuste u zpívání měnit hlasitost – 1 řádek- zpíváme potichu (piano) 

- 2 řádek – z piana do forte a z forte do piana 
- 3 řádek – forte  

 přidejte pohyb – stejný jako u básničky výše 

 

Poletuje motýl tiše 



5. Tvoření 

 

Motýl z kolíčku 

 
 

Pomůcky: 

 papírový kapesník 

 dřevěný kolíček 

 vodové barvy 

 štětec  

 voda 

 

Postup: 

1. Nachystáme si potřebné pomůcky. 

2. Na kapesník naneseme libovolně vodové barvy. 

3. Necháme ho usušit. 

4. Kapesník uprostřed shrneme, přetočíme a přicvakneme kolíček. 

5. Na kolíček můžete dotvořit obličej a tykadélka. 

 

 



Motýl origami 

 
 

Pomůcky: 

  čtvercový barevný papír 

  nůžky 

  lepidlo 

 

Videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws 

 

Postup: 

1. Nachystáme si potřebné pomůcky. 

2. Přeložte čtverec diagonálně – vznikne trojúhelník. 

3. Rozevřete a totéž udělejte na druhou stranu. 

4. Rozevřete a přeložte klasicky napůl. 

5. Totéž znovu na druhou stranu. 

6. Lehce rozevřete a sklopte přehyb, který vám vznikl z prvního překladu. 

7. Totéž udělejte na druhé straně. 

8. Přeložte vzniklý trojúhelník napůl.  

9. Vezměte nůžky a zakulaťte jednu špičku. 

10. Rozevřete trojúhelník. 

11. Vrchní levý cíp přeložte ke středu. 

12. Vrchní pravý cíp přeložte také ke středu. 

13. Chytněte dolní špičku a spodem jí ohněte až nahoru, přichyťte lepidlem. 

14. Motýl je hotový 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws


Fotopostup: 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10.  11. 12. 

 

 

 

 

 


