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Témata, na která se zaměřujeme tento týden: 

Obsah: 

  tento týden si budeme povídat o zvířátkách, které můžeme potkat v lese 
 mezi takové zvířátka patří i mravenci - jeden se jmenoval Ferda Mravenec. Někteří ho 

už jistě znáte, ale to nevadí. Není to ale obyčejný mravenec. Ferda pomáhá těm, kteří 
to potřebují a snaží se, aby dobrota a ochota zvítězila nad sobeckostí a nenávistí. 

 Další zvířátka, která žijí v lese 
 Seznámení, jak se chovají zvířata na jaře 
 Jakou barvu převážně mají lesní zvířátka? A Proč? 
 Pojmenování zvířátek žijících v lese a jejich mláďátek 
 Jak se chováme v lese 
 Vyražte do lesa, pokud je to možné, pozorujte, jak se příroda mění – stromy, rostliny, 

keře 
 Spočítejte, kolik zvířátek (druhů) jste viděli v lese – veverka, pavouk, …. 
 Užívejte přírody, klidu lesa, načerpejte energii, zhluboka dýchejte 
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Ondřej Sekora: Ferda mravenec 

 
O tom, jak se hlemýžď zlobil ještě víc 

a svižník na něj volal: „Co tak 
utíkáte, strejčku?“ 

 
Ach, to bylo ráno překvapení, když se probudil! Hmatal kolem sebe a 
nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky 
bzučely, modré a zelené mušky poletovaly, hezcí broučci tancovali, kvítka 
se smála a před kamenem se na slunci leskl hlemýžďův domek. Hlemýžď 
ještě spal a chrápal, až se mu okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo radostí v 
očích. „A teď ho potrestám!“ řekl si. Zavolal na pavouka, který měl vedle 
na keři pavučinu, zašeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný 
provazník mistr pavouk s tlustými provazy. „Stačí?“ ptal se. „Stačí,“ 
odpověděl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal hlemýždě k šípkovému 
keři, aby mu neutekl. Nyní hupky, šupky, dupky, rozhodil svůj raneček, 
vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl dost. 
Vzal stéblo trávy, točil, točil, točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, 
točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. 
Načpak kolečka? Na co jiného než na kočárek? Našel půlku lískového 
oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole 
navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také 
vpředu a nastrčil oje. Do kočárku zapřáhl hlemýždě, jako kdyby to byl 
nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj 
raneček a bičem prásk! prásk! do hlemýždě. Nu, to Vám všechno udělal v 
takové rychlosti, že by to očima nedovedla ani včela sledovat. A ta přece 
má, panečku, na každé straně sto očí! 
To byla podívaná! Hlemýžď se probudil a nevěděl, co se s ním děje; vystrčil 
hlavu, ale dozadu neviděl. Co mu to tluče do ulity ? Otáčel se a chtěl to 
chytit. Ale nemohl. Co honem dělat? Utéci! Dal se do běhu. To víte, jak 
hlemýžď utíká. A Ferda do něho prásk! prásk! 
Ze všech stran se začali sbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly 
berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl ve svých 
sedmimílových botách krasavec svižník. Všichni se rozesmáli na celé kolo. 
„To je švanda, hleďte! Hlemýžď si hraje na traktor! A jak se ten mravenec v 
kočárku naparuje!“ A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na 
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brouky směšné obličeje. Berušky volaly na ty ostatní, aby si vylezli raději na 
stébla, že je shora lépe vidět. Kovářík dělal před hlemýžděm kotrmelce a 
svižník běhal stále okolo a vždycky se ho ptal: „Co tak utíkáte, strejčku, 
vždyť se všecek udýcháte, já Vám ani nestačím!“ Ale to všechno by nebylo 
nic, kdyby to nebyl viděl šibal podšitý, střevlík. Jak se před ním hlemýžď 
objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou 
kobylku, Šedivého ováda, dva komáry a čmeláka, a ať k tomu něco zahrají. 
Kobylka byla hned pro nějakou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, 
za ni dva komáři s klarinety, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a 
spustili: „Bum, bum, bumbumbum, trádrata, trádrata, tramtarata, ratatata 
..... ,“až se to paloukem daleko široko rozléhalo. To se ví, všichni broučci se 
hned seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se 
hlemýžď zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemýždího rychlovlaku 
a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což, byla 
to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak líbilo. 
Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal pomaloučku svůj raneček a vyskočil 
tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. 
A hlemýždi poslal pěknou pusu: „Děkuji,pane Hlemýždi, že jste mě sem 
dovezl.“ Ale rozzlobený hlemýžď nic neviděl a neslyšel a hnal se dále. 
Ostatní broučci šlapali před hudbou vesele v pochodu. Prý až k rybníku, 
ale jistě to nevím. 
 

 
Otázky: 

 O jakých zvířátkách se četlo v pohádce? 
 Kdo Ferdovi pomohl udržet hlemýždě u keře? Č9ím? 
 Z čeho vyrobil Ferda mravenec kolečka? 
 Z čeho si vyrobil sedátko? 
 Kam dovezl hlemýžď Ferdu mravence? 
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O SRNEČKOVI TONDOVI 

– povídání od Matyldy 

  

Srneček Tonda je jako každý kluk. Veselý, neposedný, mlsný a pořád 
někde dělá nějakou neplechu. Má zvědavá hnědá očka, hebkou srst a 
dlouhé tenké nožky. Nedávno přiběhl za Majdalenkou – zrovna seděla 

na pařízku a zašívala si roztrhanou sukénku. 
“Majdalenko, Majdalenko,“ volal už z dálky, „Majdalenko, to ti byla 

legrace!“ 
Celý udýchaný a rozesmátý přiběhl a rozpovídal se: 

„Byl jsem včera na procházce, běhal jsem po lese a přišel jsem až k 
plotu, víš, takovému, jaký je v našem lese.“ 

„Vím, Toníku,“ řekla Majdalénka. „Za tím plotem rostou malé lesní 
stromečky, ten plot je tam právě proto, abyste je vy lesní zvířátka 

nemohly okusovat.“ 
„Opravdu?“ podivil se srneček Tonda, „ale když ty malé stromečky jsou 

tak dobré, mám moc rád, když je najdu na pasece, mňam. 
Majdalénko, já jsem byl moc zvědavý, co je za tím druhým plotem. Tak 
jsem tam chvilku stál a koukal se. A viděl jsem tam dědečka s babičkou. 
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Dědeček prohlížel takové malé stromečky a babička kytičky. A povídali si 
o jablíčkách a švestkách, co to je, Majdalénko? To u nás v lese 

nemáme.“ 
„To je ovoce, Toníku, roste na stromech. Vy, zvířátka, máte zase tady u 

nás v lese pod dubem žaludy, pod bukem bukvice, kaštany…,“ ani 
nedopověděla a nedočkavý srneček ji skočil do řeči. 

„No a já jsem chtěl vidět, co to je, tak jsem tam dnes zase šel a oni tam 
měli pejska Ferdu,“ a Tonda se znovu zasmál. „Ten ti je legrační, takový 

malý a rezavý, víš? Trošku jako liška Sára, co bydlí pod mezí. Ferda 
mne neviděl, ale pořád štěkal a běhal za plotem. Majdalénko, on se mi 

tak líbil, myslíš, že by to mohl být taky můj kamarád?“ 
„Srneček a pejsek kamarádi?“ užasla Majdalénka. „To jsem ještě nikdy 

neviděla! Toníku, vždyť tady v lese máš tolik kamarádů, nechoď k 
domečku dědečka a babičky. Ještě by se ti mohlo něco stát.“ 

Jenže Tondovi to nedalo. Příští den ráno už opět stál za plotem a 
nahlížel do zahrádky. Nikde nikdo, tak si dodal odvahy a začal koumat, 

jak se dostat přes plot. Napřed ho zkusil přeskočit, ale plot byl moc 
vysoký. Tonda spadl na zem a natloukl si kopýtka. 

„Tak ho zkusím zbourat,“ pomyslel si srneček a vší silou strkal do plotu 
hlavou. Nešlo to. Rozběhl se a vrazil do plotu čelem. 

„Ouvej,“ v očích se mu objevily slzičky a na čele narůstala veliká boule. A 
plot se jenom trošku zatřepal a stál dále. 

„Asi to nepůjde,“ řekl si srneček a smutně koukal do zahrádky. Otočil se 
a pomalu odcházel podle plotu do lesa. A hele, co to vidí? Úplně v rohu 

zahrádky, pod velkým modřínem, je v plotu díra. Chyběly v něm dvě 
plaňky, otvor je veliký tak akorát pro malého srnečka. To je něco pro 

Tondu. Hup, proskočil mezerou a byl na zahradě. Dychtivě se rozhlížel 
kolem. 

Na zahradě rostly různé keře, malé i velké stromy, kousek níže po svahu 
byly záhony. Tonda se první rozběhl k nim. Ochutnal to zelené na 

jednom záhonu, pak poskočil k druhému. Ukousl si větvičku z jednoho 
keře, druhého, okousal větvičky na malých stromcích. Poskakoval z 

jednoho místa na druhé, až doskotačil pod velkou jabloň. Pod ní ležela 
krásná velká červená jablíčka. Tonda je chvíli pozoroval a pak do 
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jednoho strčil čumáčkem. To se krásně kutálelo z kopečka. Strčil do 
druhého, do třetího se chystal zakousnout. Jejda, to to zabolelo. Pod 

krásným červeným jablíčkem byla schovaná vosa. Zrovna si taky 
pochutnávala a když jablíčko poskočilo, lekla se a štípla Tondu rovnou 
do čumáčku. „Au,“ vykřikl srneček a vyskočil bolestí. Roztančil se na 
tenkých nožičkám, pak se rozběhl k děravému plotu. Utíkal k lesu a 

volal: „Borýsku, Majdalénko, pomóc!“ První ho uslyšel Borýsek: 
„Copak se ti stalo, Toníku?“ ptal se starostlivě. A Tonda povídal. Jak byl 
zvědavý, co je za plotem, jak všechno ochutnával a jablíčko ho štíplo do 
čumáčku. „Jablíčko?“ nevěřil Borýsek. „To asi nebylo jablíčko, Tondo, v 
tom jablíčku byla schovaná vosa. Má je taky ráda a ty jsi ji asi polekal. 

Pojď, půjdeme za Majdalénkou, ona ti pomůže.“ 
Majdalénka napřed srnečkovi namazala čumáček chladivou mastičkou a 

pak ho pořádně vyhubovala: „Nestydíš se? Dědeček s babičkou na 
zahrádce pracují, starají se o stromy a kytičky a ty jsi jim to tam všechno 

okousal?“ Tonda se styděl. Klopil hlavičku, trošku přešlapoval a pak 
vyhrkl: „Majdalénko, Borýsku, já už za plot nikdy nepůjdu, slibuju. Jenom 
k plotu si občas popovídat s pejskem Ferdou, ano? Já bych ho tak moc 

chtěl za kamaráda!“ Když tak pěkně sliboval, Majdalénka i Borýsek se na 
něho přestali zlobit. Bylo jim spolu dobře, a aby bylo ještě líp, 

Majdalénka nachystala mističky s borůvkovou zmrzlinou. Ta je na 
poštípaný čumáček taky 
moc dobrá. Jéje, ta jim 

chutnala! 
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Písně: 

Polámal se mraveneček 

1. Polámal se mraveneček, 
ví to celá obora, 
o půl noci zavolali, 
mravenčího doktora. 

2. Doktor klepe na srdíčko, 
potom píše recepis, 
třikrát denně prášek cukru, 
bude chlapík jako rys. 

3. Dali prášek podle rady, 
mraveneček stůně dál, 
celý den byl jako v ohni, 
celou noc jim proplakal. 

4. Čtyři stály u postýlky, 
pátý těšil: "Neplakej", 
pofoukám tě na bolístku, 
do rána ti bude hej. 

5. Pofoukal ho na bolístku, 
pohladil ho po čele, 
ráno zdravý mraveneček, 
skáče dolů z postele. 

 

Na tý louce zelený 

1. Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni, 

pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený, 

pase je tam mysliveček v kamizolce zelený. 

2. Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena, 

aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená, 

aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 

3. Počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce, 

aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice, 

aby se ti zalíbila myslivecká čepice.  
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Básně: 

 

Lesní zvířátka 
 

Kdopak to tam na nás kouká? 
Nejspíš sova, která houká. 

Co se skrývá za keřem? 
To bude  lišák s medvědem. 
Jahody, borůvky, maliny, 

to jsou lesní plodiny, 
které zvířátka rády mají 
a na nich si pochutnají. 

 

 

Veverky 

Seděly dvě veverky, (pohybové ztvárnění) 
Na červené jedli, (podřep) 

chvilku něco chroupaly, (chroupat ústy, jako veverky) 
chvilku něco jedly. (otočit se o 180º na jednom místě) 

A když měly plná bříška, (hladit si bříško) 
řekly si už dost. (rázně rozpažit) 

Houpaly se houpy, houpy, (chytit se za ruce) 
Jen tak pro radost. (v kruhu se lehce pohupovat) 
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Říkadla: 

 

Mraveniště 

Mravenci si postavili dům 

na pasece v lese. 

Ale boty 

jejich stavba neunese. 

V tom domě bydlí jediná 

velikánská rodina. 

Tisíc bratrů, tisíc sestřiček, 

tisíc strýčků, tisíc tetiček. 

 

 

Šel zajíček brázdou, 

měl mošničku prázdnou. 

Potkala ho Káča, 

dala mu koláča. 

Přidala mu čtyři groše, 

aby koupil dětem kaše. 

On si koupil tabáku, 

sakulentský lajdáku! 
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Pohybová hra: 

Na stromy: 

Utvořte dvojici, jeden stojí za zády druhého a snaží se pomalu rozhýbat toho 
před sebou (strom), a to tak, že ho rozhýbe opatrně pomocí rukou a zároveň mu 
dělá záchranu. Dítě (strom) má zavřené oči a nechá s sebou manipulovat.  Pro 
dokreslení atmosféry můžeme pustit relaxační hudbu – není nutné.  Na závěr si 
řekněte své pocity. Touto hrou rozvíjíme smyslové vnímání a kooperaci. 

 

 

Hudebně pohybová hra: 

Mravenčí ukolébavka: 

 

Skladba začíná předehrou, na kterou se chytíte za ruce do kruhu a pohupujete 
jimi. 

Poté následuje první sloka písničky. Na úvodní dvoj verš „Slunce šlo spát za 
hromádku klád“ stojíte  v kruhu a ruce sepjaté si dáte postupně pod levou a 
pravou tvář (předvádíte spánek). 

Na další verš „Na nebi hvězdy klíčí“ ve stoje pomalu dáváte natažené ruce nad 
hlavu a třepetají prsty (předvádí hvězdy). 

Následuje verš „Už nepracuj, mravenečku můj“ v této fázi tance ruce, které máte 
nad hlavou, předpaží a dlaněmi kývají do stran (předvádí zápor). 

V posledním verši první sloky „Schovej se do jehličí“ se pak všichni schoulí do 
klubíčka. Následuje opakování první sloky se stejnými tanečními prvky. 

V refrénu, který se skládá ze čtyř veršů, se v úvodu zpívá „Máš nožičky uběhané, 
den byl tak těžký“ lehnete si na záda a třepete nohama a rukama (předvádí 
unavené nožičky). 

Následuje pak závěr refrénu, který zní „Pojď, lůžko máš odestlané, v plátku od 
macešky“ si  na první verš lehnete na pravý bok a při druhém verši na levý. 

Následuje druhá sloka, která začíná veršem „Spinká a sní, mravenec lesní“ v této fázi  
opět stojíte v kruhu a dávají ruce sepjaté postupně pod levou a pravou tvář a 
poté vztyčenými prstíky předvádí mravenčí tykadla. 

Na verš „V hromádce u kapradí“ ukážete oběma rukama před sebou hromadu. 
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Na následující verš „Nespinká sám, s maminkou je tam“ kroutíte hlavou a rukama 
(vyjadřují zápor) pak se chytnete ve dvojicích za obě ruce čelem proti sobě a 
rukama kmitají. 

Na poslední verš druhé sloky „Tykadlama ho hladí“ se ve dvojicích pustíte a 
hladíte se protilehlou rukou po hlavě, nejprve obě pravou a potom levou.  

V této fázi písničky přichází mezihra, ve které děti vytvoří vnější větší kruh a vnitřní menší. Děti ve 
vnějším kruhu se pak točí ve směru doprava a děti v menším kruhu pak v protisměru doleva. 

Následuje refrén, ve kterém se opakují prvky jako v prvním případě. Opět 
následuje opakování, tentokrát druhé sloky a i v tomto případě se taneční prvky 
opakují. 

V závěru skladby následuje krátká dohra, kdy se všichni chytíte za ruce do kruhu 
a pohupujete rukama dopředu a dozadu. 

 

Text písně: 

Slunce šlo spát 
za hromádku klád 
na nebi hvězdy klíčí. 
Už nepracuj, mravenečku můj, 
schovej se do jehličí. 
Slunce šlo spát 
za hromádku klád 
na nebi hvězdy klíčí. 
Už nepracuj, mravenečku můj, 
schovej se do jehličí. 
 
Máš nožičky uběhané, 
den byl tak těžký. 
Pojď, lůžko máš odestlané 
v plátku od macešky. 
fotky 
Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 
La la la la lá 
la la la la lá lá 
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la la la la lá 
la la la la la lá 
Máš nožičky uběhané, 
den byl tak těžký. 
Pojď, lůžko máš odestlané 
v plátku od macešky. 
Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 
Lá lá lá lá lá lá lá lá lá 

 

Odkaz na písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0 

 

Zde i s ukázkou pohybu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm5ljh-X0VA 

Zvířátka vybarvi 
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Zvířátka vybarvi 

 

 


