
Aktivity 

Pondelok - Pozri si video o vývine motýľa, ktorý sa volá Vidlochvost feniklový a žije aj u nás 

na Slovensku. Skús popísať celý proces jeho vývinu a nakresliť do zošita jeho jednotlivé fázy.  

Vajíčko, larva (húsenica), kukla, motýľ. 

VIDLOCHVOST FENIKLOVÝ 

 

 

https://youtu.be/sXTMw4Mcxtk  - video 

 

Utorok - vedeli ste, že aj med má svoju pamäť? Že si pamätá plást, v ktorom bol? Môžete si 

spraviť doma pokus. Na dno svetlej misky nalejte za malú lyžičku tekutého medu. Prilejte 

trochu studenej vody, aby bol med zatopený. A jemne pravidelne začnite miskou pohybovať 

tak, aby sa voda v miske pomaly točila do kruhu. Buď v smere alebo v protismere hodinových 

ručičiek. Ako komu vyhovuje.  Med sa začne pomaly topiť. Ak máte doma pravý med, tak 

sa na dne misky objaví pamäťová stopa medu - plástu (tak ako na obrázku v pokuse, ktorý 

som robila doma). Ak máte doma med, ktorý je dosládzaný cukrom, tak sa pamäťová stopa 

neobjaví a med sa vo vode len rozpustí.   

PAMÄŤOVÁ STOPA MEDU                                                      VČELÍ PLÁST 

 

 

https://youtu.be/sXTMw4Mcxtk


Streda – spočítaj lienky. Spočítaj modré motýle, ružové, žlté i zelené. Zapíš ich číslo. 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnaj a zapíš. Použi znamienka väčší, menší, rovná sa ( ˃, ˂, =) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Som samička, som malá a rada v noci 

lietam a bzučím okolo ucha a ešte radšej 

štípem. Živým sa krvou zvierat a ľudí. 

Prenášam rôzne choroby.  

Štvrtok – prečítaj si báseň o motýľovi. Nakresli si motýľa, ktorý by sa ti páčil. Použi fantáziu. 

Môžeš nakresliť aj motýľa, ktorý ešte neexistuje. 

 

Motýľ 

Pri bazéne motýľ vzlyká: 

„Neviem plávať motýlika“. 

Do vody ho tréner sotil: 

„Dokážeš to, veď si motýľ“. 

                                         ( František Rojček) 

 

 

Piatok -  priraď správny obrázok k názvu a stručnej charakteristike. Vystrihni a nalep do 

zošita. 

LIENKA, MOTÝĽ, MRAVEC, PAVÚK, LÚČNY KONÍK, MUCHA, KOMÁR, 

VČELA 

                                                                                              

                                         

    

 

Žijem v roji, v úli. Žije v ňom i moja 

kráľovná. Opeľujem kvety, aby z nich 

mohli narásť plody. Som veľmi pracovitá, 

ale keď sa zľaknem uštipnem a v rane 

nechám žihadlo. Potom zomieram. 

Vyrábam sladký med z nektáru a peľu 

kvetov. 



 

        

 

       

   

 

 

 

Tkám pevné siete, žijem v prírode, ale aj 

v ľudskom obydlí. V kútoch  

a tmavých škárach. Môžem byť maličký, 

ale i veľký ako ľudská dlaň. Lovím hmyz. 

Mám osem nôh. 

Mávam rôzne farby a rád cvrlikám 

a skáčem po lúke. Živím sa rastlinami, 

ale viem aj loviť. Bývam v diere v zemi. 

Som potrava pre vtáky a zvieratá, 

dokonca aj pre ľudí. Keď  sa 

premnožím zjem ľuďom všetku úrodu. 

Mám životný cyklus, v ktorom som vždy 

iný. Keď som dospelý žijem iba krátko. 

Som veľmi pekný.  Opeľujem kvety, ku 

ktorým sa nedostanú včielky. Na to mi 

slúži dlhý sosiak, ktorý mám stočený pri 

nose. Živím sa nektárom.  

Som otravná. Neštípem, ale na všetko 

si sadám. Na potraviny, ale aj na 

výkaly, preto prenášam rôzne 

choroby. Rada si mädlím ruky. Mám 

veľmi veľké oči. A nedám sa ľahko 

chytiť ani odohnať. 
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Vypracovala 18. 5. 2020  Mgr. Silvia Jusková, asistentka učiteľky 

Žijem v spoločenstve s kráľovnou 

a vojakmi. Som slepý. Som však 

usilovný a celé leto zbieram zásoby na 

zimu. Zdvihnem aj ťažké bremená. 

Zjem všetko, ale najradšej mám sladké 

veci.  

Som  užitočná. Žeriem vošky. Som 

pekná a obľúbená a rada sa 

prechádzam po vašom prste. Vtáky 

ma nemajú radi, lebo chutím odporne. 

Keď sa nahnevám hryziem.  
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