
Co se děje v trávě? 

 

Čelenka BERUŠKA a MRAVENEC 

Pomůcky: čtvrtka, pastelky, nůžky, lepidlo 

Postup: Nakreslíme si hlavu berušky nebo mravence  

a vystřihneme. Následně ji vybarvíme a ustřihneme si  

z čtvrtky pruh papíru, aby vznikla čelenka.  

Berušky budou mít čelenku puntíkatou,  

mravenec černou. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Jazyková rozcvička 

 

V MRAVENIŠTI 

Na kraji lesa si mravenci stavěli nové mraveniště. Běhali po okolí sem a tam (z 

levého do pravého koutku) a přinášeli vše, co se na stavbu hodilo. Všechno to 

dávali na sebe, na hromádku (špičkou jazyka ťukáme na horní ret), až postavili 

obrovské mraveniště (pusu do písmene O). Nejstarší mravenec obíhal kolem 

mraveniště (rty olizujeme dokola) a kontroloval, zda je vše správně. Kdyby 

nebylo, kdyby tam byla nějaká chybička, mohlo by se mraveniště zbořit, a to by 

bylo pro mravenečky nebezpečné. Zdálo se, že je vše v pořádku. 

Nejstarší mravenec vyběhl na kopec (jazyk vysuneme co nejdál k nosu). 

Mravenčí děti a miminka už měli veliký hlad a otevírala hladové pusinky (špulíme 

rty tak, aby šly vidět zuby). Mravenčí maminka jim proto vařila kašičku. Míchala 

na plotně mléko s krupičkou (rty olizujeme kolem dokola). Nakonec ji trošku 

osladila a dala mravenečkům do mističek (jazyk do misky). „Děkujeme 

maminko“, zavolali malí mravenečkové a s chutí začali jíst. Kašičku měli totiž moc 

rádi a vždy si na ní náramně pochutnali. Jejich mlaskání bylo slyšet ještě daleko 

od mraveniště (mlaskáme). Jako dobře vychovaní mravenečci pak přinesli 

mamince mističky do umyvadla (jazyk položíme do důlku za spodní zuby) a než 

si šli po obědě odpočinout, dali mamince velikánskou, sladkou pusu (špulíme 

rty). 

 

 



Básnička 

 

Beruška 

Seděla beruška na lístečku, 

kabátek měla samou tečku. 

Přišli k ní mravenci: 

„my tě známe, 

my ti puntíky spočítáme.“ 

Lekla se beruška 

achich, achichy,  

až z toho lístečku 

spadla strachy. 

 

 

 



Písnička 

 

Berušky 

https://youtu.be/z75hoN7am7o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berušky letí, letí do nebe, tam to vůbec nezebe, 
letí, letí k sluníčku, zpívat písničku. 

 
Ref: Tralalí, tralalí, tralalou, tralalou, píseň puntíkovanou, 

Tralaou, tralalou, tralalí, tralalí, píseň beruščí. 

https://youtu.be/z75hoN7am7o

