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Tajemství úlu 
Terezie Moslerová 

 

Období: Jaro (20. květen – Světový den včel) 

Věk: 5-6 let 

Úvod: 

Učitelka v průběhu týdne seznamuje děti se včeličkami a jejich životem, a to především formou 
prožitkového učení a básniček. Proto je na úvod každého dne přichystána motivační básnička, na 
jejímž základě může učitelka dětem snadno vysvětlit téma každého dne. Mezi hlavní činnosti patří 
také tvoření s dětmi, které podporuje nejen kreativitu, zručnost a jemnou motoriku, ale má navíc 
význam i pro rozvoj vytrvalosti a trpělivosti, které jsou před vstupem do školy žádoucí. K tématu včel 
může učitelka v průběhu dne zapojit i další činnosti a hry, jako je např. vytleskávání slabik, určování 
prvního nebo posledního písmene ve slově, v rámci matematických představ lze např. porovnávat 
počty včeliček na magnetické tabuli, počítat pruhy na obrázku včely a další obdobné činnosti, které lze 
zařadit např. při čekání na svačinu či oběd. 

Hlavní oblastí, kterou chce učitelka u dětí rozvíjet, je oblast psychologická, a to především rozvoj 
poznávacích schopností a myšlenkových operací, a především oblast environmentální, s důrazem na 
lásku k přírodě a živým tvorům. Každý den se ale děti dotknou i zbylých oblastí – biologické, 
interpersonální i sociálně kulturní.  

Učitelka dbá především na to, aby v dětech svým zaujetím a pozitivním přístupem k přírodě 
podněcovala pocit sounáležitosti s přírodou, potřebu ji chránit, rozlišovat dobré a špatné chování, 
probouzet v dětech lásku k přírodě.  

Specifické vzdělávací cíle: 

- procvičení hrubé a jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- osvojení některých dovedností předcházejících čtení a psaní 

- rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky, rozvoj tvořivosti 

- - osvojení si jednoduchých poznatků o světě a životě 

- vytvoření povědomí o přírodním prostředí, o jeho vývoji a neustálých proměnách 

- rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho podobách 

- posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmů, objevování, rozvoj zájmu o učení 

- rozvoj a kultivace paměti, pozornosti 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních a produktivních 
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PONDĚLÍ: ČÁSTI TĚLA HMYZU 

MOTIVAČNÍ BÁSNIČKA – JAK VYPADÁ VČELKA 

Šest nožiček, tykadélka, 

pozor děti, letí včelka! 

Žihadlo má, neplašte ji, 

koukejte se jen raději. 

Sosáčkem se stará o květ, 

dává nám vosk i sladký med. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VÝROBA VČELKY Z RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU 

Každé dítě dostane ruličku od toaletního papíru a oblepí ji žlutým barevným papírem. Pak ji ještě 
přelepí pruhy černého papíru. Přilepí hlavu se sosákem a tykadly, křídla, tři páry nohou. Výrobek 
bude vypadat obdobně jako na následujícím obrázku, bude však obsahovat i nožičky a sosák. 
Děti si na tomto výrobku zopakují části těla hmyzu – tykadla, sosák, křídla, 3 páry nohou. 

 

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/449867450261769701/ 
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PÍSNIČKA – VČELA 

 

 

Zdroj: http://msnetolice.webnode.cz/news/louka-louka-zelena-18-5-5-61/ 
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ROZCVIČENÍ - BROUČKOVA ROZCVIČKA 

Nevídáno, neslýcháno,  (stoj + ruce v bok + hlava „NE“) 

brouček cvičí každé ráno,  (stoj + ruce v bok + šeptáme) 
 
nejdřív nohy protahuje,  (protahujeme nohy) 

do výšky se natahuje,  (do výšky, na špičky) 

potom ještě dřepy dělá,  (dřepy) 

on je pilný, jako včela.  (stoj + hlava „ANO“) 
 
 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/brouckova-rozcvicka/14757 

 

 

POBYT VENKU: POZOROVÁNÍ HMYZU 

Pozorování hmyzu bude probíhat venku na školní zahradě. Děti pozorují hmyz, opylování květin, části 
těla hmyzu – učitelka zopakuje. Společně se děti snaží najít včelku. Učitelka upozorní také na ochranu 
přírody, na užitečnost včel, které musíme chránit. 
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ÚTERÝ: VČELÍ DOMEČEK - ÚL  

MOTIVAČNÍ BÁSNIČKA – VČELÍ ÚL 

Včelí úl je domeček, 
ze dřeva a latiček, 

uvnitř voskový je plát, 
na něj staví včelky hrad. 

 
Pak ho medem naštosují 

a víčkem ho zavíčkují, 
včelař potom stáčí med, 
sladký je k snídani chléb. 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/vceli-ul/17140#more-17140 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VÝROBA PLÁSTVÍ Z RULIČEK 

Učitelka dětem nastříhá ruličku od toaletního papíru na asi 1,5 cm vysoká kolečka. Děti je vytvarují do 
tvaru šestiúhelníku a nabarví je žlutou barvou. Po zaschnutí je přilepí k sobě a vznikne plástev. Do 
pláství lze také vyrobit včelky z obalu od Kinder vajíček a chlupatého provázku – viz obrázek. 

 

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/515802963544245107/ 
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PÍSNIČKA BZUM, BZUM, BZUM 

 
 

POHYBOVÁ HRA: OBSAĎ SI SVŮJ ÚL 

Hra je vhodná pro rozvoj pohybových schopností a zdokonalování se v běhu, osvojení si základních 
číselných a matematických pojmů (porovnávání, třídění). Učitelka přichystá kruhy pro označení 
včelích úlů. 

Každé dítě má svůj úl, ve kterém hlídá med. Včelí královna má největší úl. Několik dětí představuje 
vosy a sršně, kteří nemají svůj úl a chtějí se zmocnit úlu včel. Ty z úlu vylétají za včelí královnou. Na 
zvolání: Pozor vosy, všechny včelky letí zpět do úlu, vosy a sršně se snaží využít situace a obsadit úl. 
Ten, kdo je v úlu jako první, jej obsadí. Děti, na které se úl nedostane, v další hře představují vosy a 
sršně. 
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PRACOVNÍ LIST – PROCVIČENÍ HORNÍ A DOLNÍ SMYČKY  
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POBYT VENKU: VČELÍ HONIČKA 

Hru je vhodné hrát při pobytu venku na hřišti nebo na trávě. Učitelka vyznačí prostor, na kterém se 
bude hrát, a určí dvě děti - včelky, které budou honit. Tyto děti honí ostatní, při běhu bzučí. Koho 
chytnou, ten se stává včelou, začne bzučet a honí ostatní. Hra končí, až jsou ze všech dětí bzučející 
včeličky. Následuje relaxační hra na včely. 

 

RELAXAČNÍ HRA S BÁSNIČKOU 

Učitelka říká básničku, jednou rychle, jednou pomalu - mění rychlost předříkání.  Děti do rytmu běhají 
nebo „létají,“ po skončení básničky se sejdou ve vytvořeném přírodním úlu, například v prostoru 
ohraničeném kládami, větvemi. Na závěr mohou všichni společně odejít do „úlu“ (MŠ) na oběd. 

 

 

Zdroj: kniha Dovádivé básničky pro kluky a holčičky 
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STŘEDA: VČELÍ SPOLEČENSTVÍ  

MOTIVAČNÍ BÁSNIČKA – SPOLEČENSTVÍ VČEL 

Královnou úlu matka je, 
vajíčka denně naklade. 
Všichni se o ni starají, 

královnu svou si hýčkají. 
 

Včelí samec trubec je, 
život jeho krátký je, 

přes léto ho vykrmují, 
na podzim ho vyhazují. 

Nejvíc včelek jsou dělnice, 
vykonají práce převelice, 

nové včelí plásty staví, 
krmí, střeží, chrání, brání, 

zpracují nektar na slaďoučký med, 
opylují květiny a stromy hned. 

 
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/spolecenstvi-vcel-miroslava-legiova/14402#more-14402 

 

POHÁDKA V ÚLU (PŘÍBĚH S OTEVŘENÝM KONCEM) 

Za devatero horami a devatero řekami na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný 
úl. V tomto úlu bydlela velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových 
včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Tato královna měla v 
úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Tito trubci nepracovali a dokonce se nechávali od 
ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili. V 
tomto úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky jménem mladušky zůstávaly v úlu a celý den se 
staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který dále 
chránily proti nepřátelům, jako jsou vosy a sršni, neboť ti tento med neumí vyrobit, a proto jim ho 
často chtějí vzít. 

Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu 
zvanou nektar. Tu pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly 
z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým 
přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. A z opylovaných 
květů vyrostla semínka, která vítr i ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich 
nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola. 

Až jednoho dne se v úlu narodila nová královna. Byla velice pyšná a hned chtěla v úlu kralovat sama a 
naléhala na starou královnu, aby odešla. Stará královna již byla rozumná a tak spolu s několika 
věrnými včelami odletěla na jeden strom v sadu, kde bydlel moc hodný včelař, který se zrovna díval z 
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okna. Hned věděl, co se stalo. Řekl si, letí sem královna se včelím rojem, to znamená, že nastalo včelí 
rojení a tak šel ven a... 

 

Učitelka přečte celý příběh a děti říkají různé konce příběhu. Povídají si o příběhu, o včelách. 

 

 

TVOŘENÍ S DĚTMI: STAVBA PLÁSTVE + POHYBOVÁ SIMULAČNÍ HRA NA VČELY 

Děti představují včely stavitelky. Na stolečku mají k dispozici párátka nebo špejle. Každé dítě dle 
předlohy nalepí na karton párátka do tvaru šestiúhelníku – každé dítě si vytvoří jednu buňku plástve. 
Poté je všechny děti přiloží k sobě a pospojováním jednotlivých šestiúhelníků dalšími párátky vznikne 
plástev. Učitelka pomáhá s lepením, aby párátka na kartonu držela. Poté děti plástve nabarví žlutou 
temperou. S touto pláství dále pracujeme: 

Učitelka představuje včelí matku – doprostřed plástve nalepí vystřižené vajíčko. Poté určí několik dětí 
– stavitelek, strážkyní, létavek. Létavky sbírají pyl (viz hra Na včelky létavky) a nosí jej do „úlu“ 
včelkám stavitelkám. Ty mají za úkol nalepit tento pyl do buněk okolo vajíčka. Vyskytují se tu ale také 
několik zlodějů – vos, které se od ostatních včeliček v nějaké drobnosti liší, např. mají na hlavě černou 
čelenku nebo za kalhotami zastrčený proužek černého krepového papíru. Vosy se snaží ukrást 
včelkám pyl. Proto před úlem stojí dvě včelky strážkyně, které mají za úkol nepustit do prostoru úlu 
žádnou vosu. Musí být tedy všímavé a pečlivě sledovat, zda se jedná o přátelskou včeličku nebo 
nebezpečnou vosu. Pokud nějaká vosa proklouzne do úlu, strážkyně už nemohou nic dělat. Vosa 
ukradne včelkám všechen dosud nenalepený pyl a odnese si jej.  

 

DECHOVÉ CVIČENÍ: NA VČELKY LÉTAVKY 

Učitelka z papíru nebo látky zhotoví několik velkých květů, které položí na zem. Do středu každé 
květiny dá misku, v níž jsou žlutá papírová kolečka představující pyl. Každé dítě dostane brčko, kterým 
bude nasávat papírové kolečko a přenášet jej do zhotovené plástve – do buněk okolo vajíčka. 

 

POBYT VENKU 

Při pobytu venku se vydáme na procházku okolo zahrad, kde má včelař několik úlů. Pozorujeme 
stavbu úlu a včelky létající okolo.  

 

PRACOVNÍ LIST: VČELÍ POVOLÁNÍ 
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ČTVRTEK: UŽITEČNOST VČEL  

MOTIVAČNÍ BÁSNIČKA – VČELKA 

Do domečku u lesíčka, 
létá včelka maličká. 

Pilně nosí sladkou šťávu, 
nedělá to pro zábavu. 

 
Do všech kytek nakukuje, 

vesele si poletuje. 
Musí však mít velkou sílu, 

když unese tolik pylu. 

Proč to dělá? Co z něj bude? 
Zkuste děti, přemýšlet. 

Z toho pylu, co tam nosí, 
bude přeci, sladký med! 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/vcelka/20491#more-20491 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA: VÝROBA SVÍČKY Z VČELÍHO VOSKU 

Potřebujeme: pláty barevného včelího vosku na výrobu svící, fén, nůžky, knot 

1. Odměříme si délku knotu podle velikosti plátu vosku. Knot v požadované délce ustřihneme. 

2. Plát vosku nahřejeme fénem. Nesmí zůstat příliš tvrdý, aby se nelámal, a zároveň ho nesmíme 
nahřát příliš, aby se nezačal roztékat. 

3. Knot umístíme na kraj plátu a okraj přes něj ohneme. Zbytek okolo knotu pevně zatočíme. 

4. Zamotanou svíčku můžeme ponechat holou nebo jí dozdobit. Lze na ní například lýkem přivázat 
sušený plátek citronu nebo kousek skořice. Na váleček lze také upevnit různé tvary, které můžeme z 
plátů vyřezat nožem nebo vystříhat. Na svíčku tyto tvary připevníme opět tím, že plát nahřejeme. 

Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/vanocni-dekorace-ozdoby-379/svicky-z-vceliho-
vosku-391 

Pozn. Děti, které právě netvoří, mohou sedět u stolečku a omalovávat obrázek nebo vypracovávat 
pracovní list, příp. mohou přikusovat chléb namazaný medem od včeliček.  
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OMALOVÁNKA: VČELKA A MED 

 

Zdroj obrázku: 
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwjhpI3lypfUAhVEQpoKHSQmDrIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcz.123rf.com%2Fphoto_4812959
5_stock-photo.html&psig=AFQjCNE15cEQF02S9cfFF1HGiSH11Y67FA&ust=1496232535978034 
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PRACOVNÍ LIST: GRAFOMOTORIKA 

 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/vcely/ 
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PROTAŽENÍ S BÁSNIČKOU 

Podívejte, támhle, děti, (stoj + ruka ukazuje před sebe) 
včela z květu na květ letí,  (běh po třídě) 
do kyblíku pyl si střese (stoj + třeseme rukama) 
a do úlu hned ho nese, (běh po třídě) 
nektar přidá hned (stoj + vytleskat) 
a je z toho med. (stoj + hladíme si bříško rukou) 
 
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/vcela/14158 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA: NA OPYLOVÁNÍ KVĚTIN 

Hra je obdobou známé hry „Židličková.“ Jsou k ní potřeba barevná kolečka znázorňující květiny, 
kterých je o jedno míň než dětí, a rádio. Učitelka pouští písničku z rádia, např. píseň Včely od Z. 
Svěráka a J. Uhlíře. Úkolem dětí je při písničce tancovat, přičemž rukama znázorňují mávání křídly. 
Když však učitelka písničku zastaví, musí děti co nejdříve obsadit všechny květinky. Kdo zůstane bez 
květinky, vypadává ze hry. Pro další kolo se odstraní jedna květinka a hra se opakuje, dokud nezbude 
poslední nejpracovitější včelička.  

 

POBYT VENKU: NÁVŠTĚVA VČELAŘE 

Pokud je to možné, učitelka zavede děti ke včelaři, který jim vysvětlí starost o včely. Děti si 
prohlédnou úly, poslechnou bzučení včel. Cestou do MŠ mohou nasbírat různé materiály na výrobu 
domečku pro hmyz pro další den.  
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PÁTEK: OPATRNOST, OCHRANA VČEL 

MOTIVAČNÍ BÁSNIČKA: ŠPATNÝ NÁPAD 

Na kytičce pyl si sbírá 
malá pilná včela. 

Chvíli jsem ji lechtal stéblem, 
to vám byla mela. 

 
Najednou mi kolem uší 
podrážděná včela bzučí. 
Co mě to jen napadlo? 
Snad mi nedá žihadlo. 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/spatny-napad/16883#more-16883 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA: VÝROBA DOMEČKU PRO HMYZ 

V závěru týdne učitelka vysvětlí dětem na základě motivační básničky nebezpečí při dráždění včel a 
zároveň potřebu včelky chránit. Společně s dětmi mohou vyrobit/vyplnit domeček pro včelky 
samotářky a jiný hmyz. Výroba domečku probíhá venku na školní zahradě. Do připravené konstrukce 
děti pomáhají vkládat výplň: větve s měkkou dužninou (bezové), stonky slunečnic či divizny, staré 
děrované cihly, dřevěná polínka s navrtanými dírami, šišky, slámu, květináče, polena s vyvrtanými 
otvory o průměru cca 3-10 mm. Tento domeček nakonec společně umístí na školní zahradě.  

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA: HRA S DOPROVODNÝMI HUDEBNÍMI NÁSTROJI  

Děti si rozdají doprovodné hudební nástroje - ozvučná dřívka, xylofon, bubínky, PET láhev s vodou… 

Včelky sbírají med nejenom na louce, ale i v lese. A naše malá, zvědavá včelka zaletěla také do lesa. A 
jak to vypadá v takovém lese? Za devatero horami, devatero řekami, nedaleko našeho krásného úlu 
byl kouzelný les. Právě začalo svítat a kouzelný les se pomalu probouzel do krásného dne. Do děje se 
postupně zapojují všechny nástroje, které učitelka představuje a zároveň říká, co znázorňují. Byl 
slyšet potůček, jak teče, bublá, přeskakuje kamínky (PET lahve do půlky naplněné vodou, bublání do 
sklenice s vodou a brčkem), rozednívá se a na trávu, květinky padá rosa (xylofon), potichounku je 
slyšet zpěv ptáků (2 flétničky - vrchní díl, dlaní přikrýváme a odkrýváme spodní otvor), vrcholky 
stromů se začíná prodírat hřejivé sluníčko (triangl), a už je slyšet ťukání datla (dřevěné drhlo), i ostatní 
ptáci se přidali (další 2 flétničky rozložené, používá se pouze horní díl), rákosím se prodírá kačenka 
(vajíčka, rumba koule...), a v dálce je slyšet klapot mlýna. Mlynář mele obilí (ozvučná dřívka, dřevěný 
blok...). Dle nástrojů lze zapojit do děje cokoliv hodící se do daného příběhu. Například může jít do 
lesa dřevorubec, může pískat, řezat pilou, proběhne kůň, kvákají žáby u tůňky... Po chvíli sluníčko 
začne pomalu zapadat. Mlynář přestane pracovat a jde spát, mlýn ztichne, ptáčci jdou spát i les jde 
pomalu spát, je slyšet jenom vodu, která je slyšet méně a méně a méně. 

Zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/2830/DETI-PILNE-JAKO-VCELICKY---3-CAST.html/ 
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PRACOVNÍ LIST: NAJDI VČELKÁM CESTU DO DOMEČKU

 
Zdroj: http://www.ditevemeste.cz/imgnew/prodeti_cesta_big.jpg 
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POBYT VENKU: HONIČKA VČEL S ODPOČINKEM 

Jako u základní honičky jeden hráč pronásleduje ostatní a koho chytne, tomu předává svoji roli. 
Rozdíl je v tom, že na vymezeném prostoru je jedno místo, kde si děti mohou odpočinout (židlička, 
kláda…) – představuje květinku nebo úl. Podmínka je však v tom, že na tomto místě může vždy sedět 
pouze jedno dítě. Pokud se chce posadit jiné, musí ho ten hráč, který dosud odpočíval, pustit.  

 


