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Hravá jóga pro děti

Každý pracovní list je zaměřený
na jedno zvířátko (pozici ze cvičení). První strana je vyprávění
o daném zvířátku, druhá strana obsahuje obrázek s úkoly. Na
stránce s obrázkem je prostor pro odměnu
(např. samolepka, smajlík, razítko). Při vyprávění, případně před nebo po něm, je dobré si

Hravá
děti

pozice, které jsou podrobně popsány v knize, zacvičit.
Pracovní list můžete používat
i samostatně – bez návaznosti na
cvičení, ale jeho hlavním cílem
je propojovat různé aktivity dětí
a přispívat tak k jejich lepšímu
zapamatování a dalšímu učení.

Pracovní listy jsou určené pro děti ve věku od
3 do 6 let. Vyprávění se ale hodí i pro starší
děti, stejně jako pozice na cvičení.
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Kočičí příběh

Z

náte kocoura Garfielda? Inteligentního, lenošného kocoura, co nezkazí žádnou legraci?
Micinka byla Garfield v dívčím vydání, nazrzlá, umíněná a velmi inteligentní. Jen nebyla lenošivá a tlustá tolik jako Garfield. Odpočívala velmi ráda – hlavně na klíně, když ji někdo hladil.
Brzy všem vyjasnila, že patří do rodiny a je jejím důležitým nezastupitelným členem. Ukázala, jak je správné dodržovat řád domácnosti – pravidelnou dobu jídla, čistotu svého místečka
a chvíle na mazlení. Jinak pro ni byla nadmíru důležitá svoboda, toulky přírodou, lezení po všem
možném a objevování.
Uměla jezdit na motorce. Jako spolujezdec. I když předpokládám, že Micka věřila, že by ten
stroj dovedla řídit i sama. Jen my větší jsme jí to nikdy nedovolili. Měla své místo i v autě – určitě
byste uhodli kde – u okna s nejlepším výhledem.
Jen v botách nikdy nechodila. Nedokázala pochopit, jak se kočka může snížit k tomu, aby
nosila boty. Vždyť kočičí tlapičky umí tak jemně našlapovat, vytahovat drápy a umožňují lézt po
stromech. Boty jsou jen na hraní nebo pro ty, co nemají tak vyvinuté tlapičky. Bylo jí úplně jasné,
proč tak dupeme.
Dovedla poznat, které boty komu patří. A jen podle zvuku chůze poznala, kdo se blíží.
Uměla ještě spoustu dalších věcí – vylézt na střechu, skákat z výšky, lovit myši, zastrašit velkého psa nebo se proměnit z rozlícené kočky v miloučkou kočičku.
Zavři oči a zkus si Micinku nebo jinou kočku představit. Co jí asi chutná? Co by teď chtěla
dělat? Má kočka nějakou vlastnost nebo schopnost, kterou chceš mít?
Zacvič si kočku a zkus u toho zapojit své kočičí představy.
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KOČKA

ccVybarvi kočku a nakresli k ní, co má ráda.
ccKočka je pružná, mrštná, má hebký kožíšek,
umí potichu chodit, vidí v noci, je přátelská,
loví myši – co se ti na ní nejvíce líbí?

ccZnáš nějakou kočku? Co bys o ní řekl?
4

Psí příběh

D

nes se s tebou chce seznámit náš pes Azor. Mezi psy už je skoro dospělý, ale přesto se někdy
chová jako štěně. Hlavně když jsou okolo děti.
Jeho hlavním úkolem je dávat pozor na děti a dělat s nimi legraci. To může být někdy věda,
obzvlášť když jich je víc. Ale našemu Azorovi se to daří. A děti ho mají opravdu rády.
Azor se zapojuje do spousty her. Ale na schovávanou se s ním hrát nedá. Každého dokáže
najít. Zato skvěle aportuje, nosí bačkory a zvládne udržet ve vzduchu draka. Umí také přikutálet
fotbalový míč, dokonce až do branky. Má rád všechny míče, jenže ty malé bere do zubů. Několikrát už rozkousnul tenisák. Tenista ani podavač tenisových míčků z něj tedy asi nebude. Ani
driblování není jeho oblíbená zábava – jednou ho basketbalový míč praštil do nosu a od té doby
na něj vrčí.
Azor ale umí něco, co bys možná nečekal – rozpozná pár druhů hub: lišky, hříbka praváka,
bedlu a muchomůrku červenou. Muchomůrku sice nesbíráme, ale mně se líbila, a tak si ji zapamatoval i náš Azor. Když rostou houby, stačí říct: „Azore, hledej hříbek.“ A Azor už si to mete
po lese a hledá.
Zkus si představit Azora nebo jiného pejska. Jak by vypadal? Chtěl bys spíš, aby si s tebou hrál
nebo uměl zachraňovat lidi?
Zacvič si pejska, jak toho hravého, tak toho spolehlivého zachránce.
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PES

ccVybarvi pejska, nakresli mu boudu a dokresli kolem
něj krajinku.

ccPejsek je věrný přítel, chytrý a pozorný, umí ostražitě
hlídat a stopovat. Někteří psi umí pomáhat najít lidi
pod lavinou nebo v sutinách.
Psů je spousta druhů – znáš nějaké?
Co je pro všechny společné a v čem se liší?
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Tygří příběh

V

daleké Indii žil lovec, který lovil tygry. A jednou svému synovi přinesl domů malé tygřátko.
Bylo drobné jako koťátko a velmi roztomilé. Chlapec si ho zamiloval. Trávil s ním spoustu
času, a tak odkoukal všechny jeho pohyby a grimasy, zvuky i nálady. Uměl ho v lecčem napodobit a rozuměl mu nejlépe ze všech.
Jak malý tygr rostl, připravovali rodiče chlapce na to, že bude muset časem tygřátko pustit do
volné přírody. Tygr není domácí zvíře a mohl by být lidem v okolí nebezpečný. Navíc se taky
musí naučit lovit. Takový velký tygr sní spoustu masa – a to by mu nemohli zajistit. Musí se umět
o sebe postarat sám.
Nedalo se nic dělat – rodiče měli pravdu. Chlapec vzal tygra na kraj džungle a nechal ho odběhnout. Musel ale na něj pořád myslet, a tak zůstal na kraji lesa až do setmění. Ptal se sám sebe,
jestli ještě někdy svého tygříka uvidí. Najednou se zavlnilo houští a před ním se objevil jeho kamarád tygr. Nesl v tlamě uloveného zajíce, jako by se o něj chtěl s chlapcem podělit.
Chlapec si sice uloveného zajíce nevzal, ale uvědomil si, že na něj tygr nezapomněl. Od té
doby se takto scházeli pravidelně. Stačilo jim být chvilku spolu, pochopili se beze slov – někdy se
kočkovali, jindy jen seděli u sebe a chlapec tygra hladil nebo mu čistil rány. Také dal tygrovi na
krk značku – to proto, aby ho jeho otec ani nikdo jiný z vesnice náhodou neulovil.
Přátelství chlapce a tygra trvalo dlouhá léta. Chlapec se nikdy nestal lovcem tygrů jako jeho
otec. Naopak začal kreslit obrazy tygrů a vyrábět dřevěné sošky. Dokázal se vcítit do života celé
džungle, naslouchat jí a poznávat její taje. Vždy se cítil v džungli bezpečně, protože věděl, že má
mocného ochránce.
Chlapec pochopil, že se může od tygra mnohému naučit – pružnosti, výbušné rychlosti, prozíravosti a pozorování světa kolem sebe.
Zkus se i ty naučit nebo předvést něco z tygřích dovedností a zacvič si pozici tygra.
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TYGR

ccVybarvi tygra a dokresli mu keř nebo strom,
ať se kam má skrýt před horkým sluncem.

ccTygr je pruhovaná velká kočka.
Víš, co má s kočkou společného a v čem se liší?
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Hadí příběh

H

adi již od pradávna naháněli strach. Řada z nich je nebezpečnější než dravé šelmy. Přesto
mohou být hadi lidem velmi prospěšní. Pro místa, kde je hodně hlodavců nebo nebezpečného hmyzu, jsou hadi vynikající. Umí před těmito tvory ochránit dům lépe než kočky.
A teď ten hadí příběh. Kdysi dávno, asi někde v Indii, žil jeden chudý muž. Protože neměl
moc práce, pozoroval hady. Připadali mu velmi zvláštní – jako zakleté lidské bytosti. Zaujaly ho
hlavně kobry. Ty se mu zdály trochu chytřejší než ostatní hadi. Uměly vztyčit horní část těla tak
elegantně, jako by byly nějaké tanečnice. Vlastně celý jejich pohyb připomínal určitý druh tance.
Ten muž uměl hrát na flétnu a jednou si ji s sebou vzal ven. Když zahlédl kobru, začal hrát. Chtěl
jen vytvořit doprovod k jejímu elegantnímu pohybu. A najednou s překvapením uviděl, že had
se na něj dívá a pohybuje se, jako by tu hudbu slyšel. Když muž přestal hrát, had si lehl, a když
opět začal, had se vztyčil a tancoval. Zkusil to ještě párkrát a pak ho napadlo, že když toto ukáže
ostatním lidem, budou si myslet, že je kouzelník. Existují sice muži, kteří se hadů nebojí a loví je,
ale ještě nikdo nepředváděl hady, kteří umí tancovat. Podařilo se mu ulovit hned několik kober
a snažil se je vycvičit. Nebylo to tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo. Ale během pár týdnů se
to opravdu podařilo. Kobry dokázaly bezpečně reagovat na jeho pohyb, tancovat, jak on chtěl,
a dokonce lézt tam, kam ukázal. Kobry jsou přece jen chytrá zvířata, říkal si a vzal hady na trh,
kde je mohl předvést.
Od té doby z něj byl vyhlášený hadí kouzelník. Lidé mu dobře platili za to, že jim předváděl
kousky s hady, a z chudáka se tak díky kobrám stal vážený a dobře zaopatřený mistr. Nikdy nezapomněl, že hadům vděčí za svůj úspěch, proto naučil i svoje děti, jak hady vycvičit.
Pro nás bude ale určitě jednodušší si hady zacvičit než vycvičit. Při cvičení si můžete připomenout tento příběh a zavlnit se v hadím tanci.
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HAD

ccHada se mnozí lidé bojí – můžeš tedy nakreslit košík,
do kterého se schová. Nebo aspoň keř nebo kámen –
i tam se dá dobře schovat.

ccHadi nemají nohy, ploutve, ani křídla, a přesto umí lézt,
plavat a někteří i trochu létat. Nenajdeš je ale v oblastech
dlouhé zimy, ledu a sněhu. Víš proč?
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Příběh rybího návratu

Z

náte příběh rybičky Nemo? Oranžovobílé rybičky, která žila v korálovém útesu a kterou
chytili potápěči, aby ji mohli prodat jako akvarijní rybku? Vše dobře dopadlo a ona se zase
vrátila domů do korálového útesu. Tam, kam patřila.
Náš rybí příběh je trochu obrácený. Také začíná setkáním člověka s rybkou. Ale ten chtěl tentokrát ryby zachránit. Je to příběh člověka, který se rozhodl vrátit ryby do míst, kde již vyhynuly.
A ty ryby jsou lososi – ryby cestovatelé. Lososi během svého života urazí i několik tisíc kilometrů
ve sladké i slané vodě. Narodí se v řekách, většinu života tráví v moři a jako dospělé ryby se vracejí zpátky do řek, kde nakladou jikry (rybí vajíčka) a dají život novým lososům.
Dříve lososi žili v Čechách v několika řekách. Stavby na řekách a znečistění vody jim ale ničily
jejich přirozené prostředí, a tak z mnohých českých řek úplně zmizeli. To byla škoda, a tak se
někteří lidé rozhodli, že jim pomohou se vrátit. Nejdřív bylo potřeba vyčistit řeky a zajistit, aby
přehrady nezastavily rybí cestu do moře. Lososi umí skákat a přeskočí i člověka, ale s velkou přehradou si neporadí. Tam musela být vymyšlená vedlejší cesta, která přehrady pomáhá obeplout.
Když byly řeky připravené, začal chov lososů. Bylo potřeba mít spousty jiker, aby alespoň pár
z nich přežilo. Z jiker nejdřív vyrostly v rybích inkubátorech malé rybičky. Teprve, když byly
dlouhé asi jako tátův prostředníček, tak je lidé začali vypouštět do řek. Malé rybičky mají totiž
mnohem větší šanci, že přežijí a nestanou se hned potravou nějaké jiné ryby nebo dalších živočichů. V řekách rybky trochu povyrostly a pak se vydaly do moře.
A našly některé zase cestu zpátky? Ano, povedlo se. Lososi zase připlouvají do Čech. Není jich
zatím moc, ale vracejí se a pamatují si, že se narodili v českých řekách a že tady mohou založit
rodinu.
Polož se jako ryba a představ si dlouhou pouť, kterou některé ryby musejí překonat. Zurčící
potoky s kaskádami i rozbouřené moře. Mnoho překážek se dá překonat a vrátit se zdravý a spokojený zase domů.
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RYBA

ccRyba patří do vody. Přikresli jí potůček,
řeku nebo moře a můžeš připojit i rybky kamarádky.
Většina ryb přece žije v hejnech.

ccRyby nemají plíce a přesto dovedou vydržet
pod vodou celý život. Víš proč?
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Zaječí příběh

N

o, snad teď nevezmeš do zaječích! Začíná zaječí příběh. Posaď se třeba jako malý zajíček
a nastraž slechy, tedy uši. Nejdříve začneme hádankou: Víš, kdy zajíc zaječí? Odpověď je:
Když nezdrhne do zaječích. Určitě víš, že zaječet znamená zakřičet. Zajíc umí ječet opravdu pořádně, když cítí velké nebezpečí. A asi také víš, že vzít do zaječích znamená utéct. Když zajíc
nemůže utéct, křičí.
Pro zajíce určitě také platí pořekadlo: Kdo uteče, vyhraje. My nemusíme nikam utíkat, a tak si
o zajíčkovi povíme krátký příběh.
Jednoho krásného jarního dne se narodil malý zajíček. Včera ještě pršelo, a tak se na trávě leskly
drobné kapičky vody. Malý zajíček otevřel oči. Ani si neuvědomil, že na rozdíl od příbuzného
králíka, vidí od narození. Pro něho bylo nejdůležitější, že cítí svoji maminku a vůni jejího mlíčka. Právě čich, ale také hmat a sluch, budou pro něj v životě nesmírně důležité. Přisunul se na
svých vratkých tlapkách k mamince a zjistil, že už ho předběhl bráška. Příště si musí víc pospíšit,
hlavně proto, že nemá jen jednoho sourozence, ale hned tři najednou. Rychlost a pozornost – to
teď budou hlavní dvě věci, které se musí naučit. A jde mu to jako po másle. Nebo spíš po mléku?
Mámino mléko vonělo malému zajíčkovi báječně, jako tráva a pupeny mladých stromků a keřů.
Brzy už si na nich pochutná sám. Celá louka obklopená keři a stromy je pro něj pozváním na
hostinu. Už se moc těší. Ještě by měla louka oschnout, aby mu tráva neurousala kožíšek. Voda na
kožichu by mu mohla sebrat sílu, kterou bude potřebovat. Nikam se tedy zatím nehrne.
Najednou si povšimne pohybujícího se stínu. Není si jistý, co to je. Máma ale zpozorněla
a ustoupila do úkrytu, jak jen to bylo možné. A věděla proč. Nebyl to obláček plující po nebi, ale
létající dravec. Naštěstí se povedlo schovat nejen mamince, ale i malému zajíčkovi. Ve světě na
malého zajíčka nečeká jen hostina, ale řada nepřátel a úskalí. Dnes už toho bylo dost. Zajíček je
unavený a chce se mu spát. Psst! Už má zavřené oči a usmívá se – asi se mu zdá, jak si dává první
jetelíček.
Taky zavři oči, usměj se a vzpomeň si na to, co ti dělá radost.
13

ZAJÍC

ccZajíc je rád na louce s čerstvou trávou, jetelem a dalšími
lučními kytičkami. Až ho vybarvíš, nakresli mu nějaké.

ccZajíci se nepřátelům nedovedou moc bránit, zato mají
jiné skvělé schopnosti. Víš jaké?
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Broučí setkání

Z

vu tě na setkání brouků. Pro kluky – takové setkání brouků je jako výstava aut, plno značek,
barev, různých dovedností a výkonu. Pro holky – setkání brouků je spíš módní přehlídka,
spousty druhů oblečků i převleků, styly chůze a předvádění se.
Vydejme se na jedno jejich setkání. Budeme jako fotograf s pořádným zvětšovacím sklem ve
foťáku, abychom viděli svět broučků úplně zblízka. Je to jednoduché. Sedneme si na bobek, klekneme si a napodobíme broučka a pozorujeme.
Broučky najdeme skoro všude – stačí se jen pořádně dívat: na zahradě, v lese, na hřišti a někdy
i doma. Někteří mají rádi rostliny a živí se jejich šťávou, jiní se ukrývají pod kůrou nebo v pařezech a živí se dřevem. Další fungují jako úklidová četa – požírají mrtvolky nebo zbytky toho, co
najdou.
Jdeme tedy prozkoumat zahradu. První nám padne do oka slunéčko sedmitečné, beruška.
Není divu – její barva svítí na dálku. Podívej se pozorně, jestli má sedm teček. Existují i berušky,
které mají méně nebo naopak více teček. Také nemusejí být jen červené, ale mohou být žluté
nebo černé. Uděláme tedy jednu „fotku“ a jdeme dál. U starého pařezu jsme narazili na ploštice.
Také jsou červené, ale na rozdíl od berušky jsou placaté a je jich často víc pohromadě. Další foto.
Na maminčiných liliích byli také červení brouci – krovky měli naleštěné jako by právě opustili
lakovnu. Ale maminka z nich asi moc nadšená není, lilie se jí líbí víc než tihle broučci. Říká
se jim prý chřestovníčci, protože mají rádi chřest, ale taky by se pro ně hodil název liliožrouti.
Další foto. Teď kolem nás něco proletělo a rachotilo to víc než čmelák. To je chroust. Jasně, letí
a chroustá, asi si něco ukousl na zahradě. Teď jsme fotku nestihli – uletěl. Tak snad příště, jdeme
dál. U prkna jsme narazili na střevlíka, je celý černý s dlouhými tykadly. Není moc nápadný, ale
ty se už umíš dívat. Střevlík je na zahradě užitečný, dokáže spořádat různý škodlivý hmyz i malé
plže. Usmějeme se na něj a uděláme další fotku.
To pro dnešek stačí. Vracíme se z mikrosvěta zase do světa lidí. Broučí svět je určitě zajímavý,
ale jedno je na lidech určitě lepší – dovedou se smát. Tak se pořádně usměj.
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BROUČEK

ccBroučků existuje mnoho druhů spousta velikostí.
Zkus nějaké také nakreslit – můžeš vymyslet úplně
nové vzory na krovkách.

ccMezi broučky patří třeba beruška, tesařík, roháč,
zlatohlávek, ploštice nebo kůrovec. Poznáš některé?
Víš o nich něco?
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Velbloudí příběh

N

arodilo se mláďátko – hrbáček. Vlastně dvouhrbáček, ale jeho maminka je šťastná. Vždyť
je to velbloudě a má dva hrby zrovna tak, jako jeho maminka. Mít zdravé hrby, to je pro
velblouda důležité, vždyť díky nim vydrží na poušti dlouho bez jídla a vody.
Náš velbloudek je ještě malinký a už je vidět, že bude pěkný paličák. Tak mu říkejme Pal.
Sotva stojí a už hrdě pohazuje hlavou. Je vidět, že už by chtěl sám vyrazit na nějakou dalekou
cestu. Putování má zkrátka v sobě. Koutkem oka si Pal prohlíží nedaleké duny v poušti. Jsou
plné tajemství. Kdo nebo co se tam skrývá? Snad mu to řekne jeho starší bráška. Ten už na jedné
výpravě byl, a proto se tváří moc důležitě. Vždyť každý pořádný velbloud musí v životě vyrazit
na dlouhou výpravu přes pouště plné písku a kamení.
„Je to nebezpečné?“ zeptal se malý Pal. Bráška se celý nadmul pýchou, jak je důležitý a začal
dramaticky vyprávět o horkém písku, o slunci, které pálí do očí, a o větru, který duje, mění krajinu před očima a znemožňuje orientaci. Malý velbloudek se zatvářil trochu ustrašeně a jeho odvaha poklesla. Ale pak začal bráška vyprávět zasněně o zvláštních tančících stínech, nekonečném
prostoru a obrovské volnosti, kterou poušť dává. Nejkrásnější bylo vyprávění o hvězdách: „Abys
viděl hvězdy, musí být tma a musíš se dívat nahoru. Září jako tisíce očí a mohou ukazovat cestu.
To říkal děda a ten toho procestoval opravdu hodně.“
Malé velbloudě se zasnilo – i ono bude cestovat a přejde ty velké kopce a možná urazí ještě delší trasu než jeho děda. Tak dlouho se Palovi honily hlavou myšlenky na cestování, až
z toho usnul.
Zkus si zahrát na velblouda a před očima si představit dlouhou cestu a hvězdy nad hlavou.
Líbilo by se ti také takové cestování?
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VELBLOUD

ccVelbloudi umí chodit v pouštích mezi dunami písku.
Nakresli mu je.

ccVelbloudi dokážou najednou vypít celou vanu vody
a pak vydrží týden bez vody. Víš, co mají v hrbech?

18

Opičí příběh

O

pice jsou v mnohém podobné člověku. A v některých ohledech ho i předčí. Rozhodně asi
v lezení po stromech a trhání banánů. Víš, že opice byla ve vesmíru dřív než člověk? Nesestrojila raketu a nenaplánovala si cestu, to udělal člověk, ale člověk raději nejdřív poslal opici
než sebe.
Náš dnešní příběh je o opičce, která byla tak zvědavá, že se skamarádila s lidmi. Narodila se
v pralese v Indii. Od malička ji obklopovala spousta dalších opic, ale žádný sourozenec. Nikdo,
kdo by se s ní bavil o jejích snech a opičárnách. A těch měla hodně. Starší opice s ní neměly moc
trpělivosti, skoro je svou zvědavostí a neustálým zkoumáním věcí a okolí doháněla k šílenství.
Potřebovala vědět, proč je voda v potoce studená a na listech teplá. Proč zelené banány nejsou
dobré a žluté ano. Proč mají mravenci v mraveništi bílé kuličky a kam pořád lezou. Pořád pištěla a zkoumala, ale nikdo jí moc neodpovídal. Nikdo s ní ani nechtěl chodit na průzkumy, aby
věděla, odkud teče voda, a jestli někde nerostou lepší banány. Pátrala tedy sama a narazila i na
domky lidí.
To ji velmi zaujalo. Hned si všimla, jak jsou lidé mazaní. Mají zvláštní úkryty a používají různé
nástroje. Nebojí se ohně a nosí na sobě různé barevné listy nebo co to vlastně je.
Opička z toho všeho byla tak nadšená, že začala do vesnice chodit každý den. Nejen, že tam
bylo stále co objevovat, ale u lidí se často také našlo něco dobrého na zub.
Jednoho dne narazila ve vesnici na děti, malého chlapce a holčičku, které si spolu hrály. Házely
si kuličkou a potom stavěly malé domečky z větviček. Opička k nim přiběhla, popadla kuličku
a chtěla zase odběhnout. Holčička ji ale nabídla kus banánu a chlapec zase ukazoval, jak má tou
kuličkou hodit, aby se kutálela do důlku. Zvědavá opička pochopila, že si děti s ní chtějí hrát.
Vzala si banán a kuličku začala házet do důlku. Kulička sice do důlku moc nepadala, ale s dětmi
byla legrace.
A tak přicházela do vesnice za dětmi i další dny. Děti ji časem naučily spoustu věcí – jak se
ovívat vějířem, stavět domky, kloktat nebo tancovat. A opička zase dětem přinášela různé ovoce.
Stali se z nich dobří kamarádi.
Víš, jaké měla opička vlastnosti? Mají takové vlastnosti také lidé? Chtěl bys je mít i ty? Zahraj
si na opičku a vymysli, co by bavilo ji i tebe.
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OPICE

ccOpičky jsou společenská zvířata. Potřebovali by
dokreslit nějaké kamarády nebo alespoň banány.

ccZe zvířat jsou člověku nejpodobnější lidoopi.
Znáš nějaké?
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Příběh housenky

B

ylo pozdní jaro. Slunce již hezky hřálo a na louce i na zahradě bylo plno rozkvetlých květů.
Motýl babočka se právě probudil ze zimního spánku, lítá a hledá kopřivy.
Našel je za zahradou. A nejen je – našel i další motýly. Poletovali, honili se mezi sebou, a pak
usedli na kopřivy, aby si odpočinuli. Neboj, motýla kopřivy nespálí. Našel si je schválně, aby tady
mohl naklást vajíčka.
Za pár dní se na kopřivách objevily housenky. Byly při chuti, a tak se pustily do listů. Byla
to vynikající kopřivová hostina (ale hlavně pro housenky). Pomalu mizel jeden list za druhým.
Jedna housenka narazila na kapku vody. Podívala se do ní a z kapky na ni vystrkovala hlavu další
housenka. Moc velká krasavice to nebyla, měla žlutou barvu a černé pruhy a také byla porostlá
černými chlupy. Housenka narazila hlavou do kapky. Lekla se, ucukla a sbalila se do klubíčka.
Možná si pomyslela, že není sourozenec jako sourozenec, někteří jsou dost zvláštní. Nic se jí ale
nestalo, a tak pokračovala dál v kopřivové hostině. Najednou kolem zašuměla křídla. Nějaký
malý ptáček přistál na blízkém keři a prohlížel si housenky. Housenka se rychle spojila se sourozenci do jednoho chumlu. Ptáčkovi se chumel moc nepozdával, a tak si letěl najít něco jiného
k snědku.
Teď už je housenka trochu unavená (a možná i přejedená). Odlezla od sourozenců a našla si
klidné místečko na jiné kopřivě. Aby se jí dobře spalo, vyrobila si jemné vlákénko a pořádně se
do něj zamotala. Pak usnula a její měkký spacáček se proměnil v pevnou kuklu. Jak housenka
spala, začali se dít podivuhodné věci. Měla zvláštní sen. Najednou už nevypadala jako ta obtloustlá žlutočerná příšera, ale byla krásná, lehoučká a plná barev.
Hned následující den začala kukla praskat. Vykukovaly z ní nějaké kousky listů. Pak kukla
praskla úplně, listy se natáhly a byla z nich krásná barevná křídla. Na svět se vyklubal nový
motýlek. Učiněný krasavec. Na housenku, ze které se vyklubal, už dávno zapomněl. Jen poletoval
krajem a vyhříval si na sluníčku křídla.
Tak vidíš, i z ošklivých věcí se mohou stát hezké. I my malou proměnu dovedeme – když se
zamračíš, vypadáš jak ošklivý mrzout, a když se zase usměješ, jsi jak krásný motýlek.
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MOTÝLEK

ccMotýlek rád poletuje z květiny na květinu.
Domaluj mu jich několik – třeba různými barvami.
Můžeš mu i nakreslit cestu, kudy by měl letět.

ccMotýli se liší barvou, velikostí i způsobem života.
Víš, kteří motýli lítají v noci?
A víš, jak se z housenky stane motýl?
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Příběh kolouška

D

nes se půjdeme podívat za malým kolouškem. Tedy jen v příběhu. Ale i ve skutečnosti se
můžete na něj nebo nějakého jeho brášku zajít podívat. Náš koloušek není jen tak obyčejný.
Patří mezi bílé jeleny. Na celém světě jich moc není a nejvíc jich žije přímo v Čechách. Bílý koloušek je opravdu vzácný, a proto celý život prožije v oboře. Ale neboj, je o něj dobře postaráno.
Spokojeně se prochází po trávě.
Malý koloušek je na světě už od jara. Teď je pomalu léto a koloušek už dávno není nemotorný
raneček, hrdě si vykračuje po louce a ojídá čerstvou travičku. Maminka je však pořád nedaleko. Někdy za ní přiběhne napít se mlíčka. Ono přeci jen chvilku trvá, než se takový koloušek
osamostatní.
Malý koloušek je celý bílý, a tak ani nejsou vidět bílé skvrny, které normálně mívají hnědí koloušci. Oči má krásně modré jako pomněnka nebo jako nebe v létě. Podobá se tátovi – ten má
taky modré oči a je celý bílý. Dokonce i tátovy mohutné parohy jsou světlé. A je na ně patřičně
hrdý. Zato maminka je celá hnědá. Za války se totiž o stádo nikdo nemohl starat a tak se postupně zmenšovalo. Nakonec zůstalo jen pár jelenů a hrozilo, že úplně vyhynou. Promíchali se tedy
s červenými jeleny, aby se stádo rozrostlo. Někdy se tak narodí bílý koloušek hnědé lani nebo
hnědý koloušek bílé lani. A vůbec jim to nevadí, mají se rádi, protože k sobě patří.
V Čechách se bílé jeleny podařilo udržet. Dnes je jich přes tři sta a je o ně dobře postaráno.
Každý nově narozený koloušek obvykle dostává nějaké jméno. Zkus vymyslet, jak by se náš malý
koloušek mohl jmenovat.
A taky se můžeš zamyslet, jaká znáš jiná bílá zvířata. Některým bílým zvířatům se říká albíni –
to jsou ti, co mají červené oči. Naši bílí jeleni mají oči obvykle modré, albíni to tedy nejsou.
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KOLOUŠEK

ccKoloušek se chce napást. Dokresli mu travičku,
poblíž může být i les a potůček.
Chceš mít hnědého nebo bílého kolouška?

ccMaminka kolouška je laň a tatínkovi se říká jelen.
Čím je starší, tím má větší parohy.
Každý rok je shazuje. Víš kdy?
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Lví příběh

M

ožná znáš pohádku Lví král, jak se stal z malého dovádivého a trochu zlobivého lvíčete
moudrý lví král. Lev není ani největší, ani nejrychlejší a dokonce ani nejsilnější šelma
na světě, a přesto je v očích lidí považován za krále zvířat. Čím to asi je?
Lví vlastnosti, vhled a jeho chování připomínají člověku opravdového krále. Nádherná hříva
symbolizuje korunu. Častý odpočinek a klid připomínají majestátnost, urozenost a královské
pohodlí. Navíc sílu opravdu má a svým lovem vzbuzuje strach. Umí lovit opravdu promyšleně.
Pokud je samec v tlupě, chová se nadřazeně. Většinou loví samice, ale samec jí kořist první –
prostě jim ji sebere. Vzbuzuje respekt, ale velký „getleman“ to není.
Vraťme se raději k malému lvíčátku. Jeden takový se narodil mamince lvici v Africe. Nechybí
mu svoboda, ale jednoduché to moc nemá. Maminka odešla od tlupy, protože dospělý lev by mu
mohl ublížit. Malý lvíček má maminku lvici moc rád, ale o vše se musí poprat s dalšími dvěma
sourozenci – jedním klukem a jednou holkou (tedy samečkem a samičkou). Všichni tři jsou malí
asi jako nedorostlá kočka, ale perou se jako o závod. Nejdřív kdo bude u maminky na mlíko, pak
kdo dohoní nějakého hraboše. Nikomu z nich se to nepovedlo, jen přilákali pozornost hyeny,
která si na ně brousila zuby. Naštěstí zase přiběhli zpátky k mamince. Chvilku jsou teď hodní
a maminka lvice je spokojeně olizuje. Za hodinku jsou ale zase na nohou a přemýšlejí, co by vyvedli. Rošťárny jim koukají z očí. Na lvici je vidět únava a v duchu si asi říká: Ještě pár dní a zase
se vrátíme do tlupy, potřebují se trochu zklidnit a naučit opravdu lovit.
Trvalo to ještě další dva týdny, než se lvice se lvíčaty vrátila ke své tlupě. Konečně už není všechen lov jen na ní a může si trochu odpočinout. Lvíčata už povyrostla a rychle se učí lovit. Už to
nejsou nemotorná mláďata, učí se různým strategiím lovu a ráda si odpočinou, když je čas.
Zamysli se, které lví vlastnosti jsou opravdu hodné dobrého krále. Zahraj si jako lvíče, a pak si
klidně odpočiň jako velký lev.
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LEV

ccLev spokojeně odpočívá. Přikresli mu nějaký strom
nebo keř, aby byl ve stínu, až na něj začne pálit sluníčko.
Můžeš nakreslit i sluníčko – ráno bylo nízko, odpoledne
přímo nad lvem a večer opět nízko s červánky
kolem sebe.

ccJak od sebe poznáš lva a lvici? Víš, kdo je na obrázku?
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Čapí příběh

„Č

ápi, přiletěli čápi! Jsou na louce u řeky.“ Tak jsme volali skoro každý rok, když jsme byli
u babičky na chatě. Chodili jsme každý den na výpravy, a když přiletěli čápi, hlásali jsme
tu novinu všem v okolí.
Byla to opravdu událost. Vrátili se z teplých krajin a pro nás to znamenalo, že už opravdu bude
teplo a zima končí. Čápi jsou mezi lidmi oblíbení již od pradávna a jsou s nimi spojené různé
pověry. Možná jste už slyšeli, že nosí děti. Nebo ještě jinak, že čáp nosí kluky a holky vrána. Ale
pravda není ani jedno. Také se říká, že přináší štěstí a že do domu, kde má čáp hnízdo, neuhodí
blesk. Nebo že v takovém domě vládne harmonie a láska. Zkrátka čápi byli považováni za pozitivní znamení. A i my, přestože jsme legendám nevěřili, jsme je měli rádi. Považovali jsme je za
jarní posly. Navíc byli krásní a uměli stát na jedné noze. Také uměli ulovit žáby a dokonce i hada.
Cestovali na obrovské vzdálenosti a poznali velký kus světa. Když si tedy vybrali k letnímu pobytu naši louku, považovali jsme to za určité vyznamenání. Byli jsme na to hrdí.
V dnešní době už ani moc neplatí, že čápi nosí jaro. Někteří čápi se rozhodli, že přezimují
v Čechách a nikam neodlétají. Asi dokážou vytušit, kdy bude zima mírná a kdy by měli raději
odletět. Až je tedy jednou na podzim uvidíš odlétat, možná přijde tvrdá zima.
Líbí se ti čápi? Zkus se postavit na jednu nohu jako čáp. Je to jednodušší na suchu nebo ve
vodě? Jestli se nebojíš a dospělí ti to dovolí, tak to můžeš vyzkoušet i na židli. Takový čáp dokáže
stát na jedné noze i na komíně, ale to raději nezkoušej.
A tady jsou další nápady na hry o čápech:
http://cap.birdlife.cz/capi-hry/navody-na-zpestreni-vyuky.
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ČÁP

ccČáp může být na louce, stát ve vodě nebo
v hnízdě na komíně. Nakresli, co se ti nejvíc líbí.

ccČáp má dlouhé tenké nohy. Víš proč?
Znáš nějakého jiného ptáka s dlouhýma nohama?
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Sloní příběh

T

ento příběh je vymyšlený. Nikdy se neodehrál, ale odehrát se mohl.
V jedné vesnici na území dnešní Indie se narodilo sloní mládě. Narodilo se slonici, která
pomáhala vesničanům vozit dřevo a zvedat různé náklady. Spolu s ní bylo ve vesnici ještě pár
dalších slonů. Mít vycvičené slony znamenalo mít postaráno o živobytí. Když se narodilo nové
slůně, měla tedy radost nejen maminka slonice, ale také majitel slonů.
O slonici a její slůňátko se starali dva hoši. Mohlo jim být asi kolem deseti let. Byli ještě celkem
malí a už museli pracovat a pomáhat rodině postarat se o jídlo. Oba měli stejné úkoly – uklízet
slonům příbytek, čistit je a postarat se, aby měli dostatek jídla. Jeden hoch se staral o slonici
i slůňátko pečlivě, snažil se jim sehnat vždy nějaký sloní pamlsek a se slůňátkem si rád hrál. Druhý hoch o práci u slonů moc nestál, připadali mu nudní a pomalí. Občas je dokonce popíchl, aby
se neloudali ven.
Slůňátko bylo moc pěkné a majitel se rozhodl, že ho pořádně vycvičí a prodá rádžovi. To se
také podařilo. Hoši měli najednou méně práce. První hoch byl z odchodu slůněte velmi smutný.
Zvykl si na něj a stýskalo se mu. Druhý hoch měl naopak radost a výskal si, že mu ubylo práce.
Hoši postupně dospěli a pracovali v lese jako dřevorubci. Jednoho dne měl jet rádža do jejich vesnice. Byla to obrovská událost a dřevorubci pracovali ještě víc než jindy, aby se mohli
oslav zúčastnit. Jak byli unavení, přestali dávat pozor a jeden strom spadl jinak, než potřebovali,
a uvěznil dva dřevorubce (ty hochy, co se dřív starali o slony). Do vesnice ale už zrovna přijížděl
rádža se svými slony. Bylo mezi nimi i to slůně – teď už velký dospělý slon. Všiml si spadlého
stromu a uvězněných dřevorubců a začal je vyprošťovat. Jakmile se mu ale podařilo vytáhnout
toho, který mu dříve pomáhal, přestal pracovat a toho druhého si nevšímal. Sice mu ostatní lidé
šli na pomoc, ale neměli takovou sílu jako slon. Trvalo velmi dlouho, než druhého dřevorubce
vyprostili a ten již nikdy nemohl pořádně chodit.
Slon si hochy zapamatoval, a přestože je mnoho let neviděl, věděl, že mu ten druhý hoch ubližoval a odmítl mu pomoci. Zato toho prvního vítal. Když to rádža viděl, nabídl chlapci práci
u jeho slonů a dobře se o něj postaral.
Slon nikdy neodpustil druhému chlapci jeho chování. Umíš odpouštět? Chtěl bys, aby ti ostatní odpouštěli?
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SLON

ccSlon se rád kropí vodou.
Přikresli mu nějakou řeku, ať si může vodu nabírat.

ccVíš, jak se říká sloním zubům, které jsou velmi
dlouhé a vyrůstají ven z tlamy?
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Orlí příběh

T

ak jako je lev symbolem majestátnosti na zemi, tak je orel symbolem moci ve vzduchu. Je
velký, dravý a bystrý. Umí výborně lovit a skvěle létat. Přesto i orel je dnes už velmi ohrožený. Cesta orla k dospělému a silnému jedinci je dost náročná. Vydejme se na chvíli tu cestu
prozkoumat.
Orlí pár se rozhodl postavit hnízdo pro mláďata. Vybrali si velký smrk na skále s krásným výhledem do kraje. Orlí hnízdo je obvykle velmi velké – dovnitř by se vešel i dospělý člověk – a tak
trvá několik dní, než ho orli postaví. Při stavbě našeho orlího hnízda však bohužel přišla bouře
a hnízdo zničila. Začali tedy stavět znovu, jenže tentokrát je při hnízdění vyrušili lidé, kteří kolem skály pouštěli elektrické modely letadel. Orlici to tak znepokojilo, že opět odletěli a začali
stavět nové hnízdo jinde.
Tentokrát uspěli. Postavili obrovské hnízdo a orlice snesla dvě vejce. Šest týdnů seděla na vejcích a zahřívala je. Orlíci se nevylíhli najednou, ale postupně. Mladší orlík to s tím starším neměl moc jednoduché. Ten starší mu pořád bral potravu, strkal do něj a nejraději by ho vyhodil
z hnízda. Však se také často stává, že mladší z orlích mláďat nepřežije útoky svého sourozence.
Přežít se mu sice podařilo, ale jak byl slabý, nedokázal létat moc vysoko a při prvním samostatném letu narazil do elektrického vedení. Naštěstí ho našli lidé a odvezli na záchrannou stanici.
Tam se nakonec vyléčil až tak, že mohl být opět vypuštěn do volné přírody. Jeho starší bráška to
také neměl snadné. Jeden člověk na něj nastražil otrávenou návnadu, protože se bál, že mu bude
orel lovit jeho slepice a králíky. Naštěstí orel toho otráveného masa moc nesnědl a po pár dnech
se uzdravil. Dost ale zeslábl a bude mít co dělat, aby se do zimy dost vykrmil.
Tito orlí bráškové a jejich rodiče měli nakonec štěstí. Snad i jim se podaří vychovat další orly,
aby i nadále mohli zdobit nebe a udržovat mezi zvířaty řád.
Orlí sourozenci se obvykle k sobě nechovají moc přátelsky. Zato mají jiné schopnosti, které
jsou lepší než u lidí. Napadne tě jaké?
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OREL

ccOrel žije často na skalách, kde staví svoje hnízda.
Dokresli skálu, stromy a hnízdo.

ccOrel je dravec a loví hlavně různé hlodavce.
Znáš nějaké jiné dravé ptáky?
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Soví příběh

N

ěkteré sovy jsou velké a jde z nich docela strach. Výru velkému se přezdívá král noci, protože dokáže potmě zdolat i lišku. Navíc někdy hnízdí v rozvalinách starých hradů – to je
samo o sobě dost strašidelné. Když ho ale uvidíte za dne, zjistíte, že se nemusíte bát. Ve dne rád
odpočívá a obvykle sedí klidně jako socha. Ale stejně se vám asi budou více líbit malé sovičky.
Jsou opravdu roztomilé. Podívejme se na dvě úplně maličké sovičky.
Výreček malý vypadá skoro stejně jako velký výr, ale vejde se člověku do dlaně, i když už není
žádné mláďátko. Jako by to byla malá plyšová zmenšenina velkého výra. Výraz malého výrečka
je ale tak trochu udivený a zkoumavý, nevypadá jako stará moudrá sova.
Ještě menší je kulíšek – je velký asi jako maminčina dlaň. Také by se mu mohlo říkat kulička
nebo kulíček, protože dovede tak přikrčit hlavičku, že vypadá jako malá chundelatá kulička. Jeho
houkání nezní moc jako soví. Je to spíš jen pískání. Sám si ani nestaví hnízdo, vyhledá si jen
nějakou dutinu ve stromě – třeba tu, co tam vyrobil strakapoud. Ale rozhodně to není jen roztomilý plyšáček. Umí také lovit – hlavně myši nebo malé ptáčky. Má silné drápy a loví kořist, která
je dokonce větší než on. Někdy létá i ve dne, ale ve volné přírodě ho stejně asi neuvidíš. Je dost
vzácný a i kdybys měl štěstí a došel na místa, kde opravdu sídlí, dovede se tak dobře maskovat,
že je dost těžké ho objevit.
Pokud budeš mít tedy někdy chuť podívat se na sovy a sovičky, zajdi se raději podívat na nějaký výcvik dravých ptáků.
Teď ale sám můžeš předvést buď velkého výra s pořádně roztaženými křídly nebo malou sovičku se zataženou hlavičkou.
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SOVA

ccSova vidí a loví za tmy. Domaluj kolem ní krajinu
v noci – třeba s hvězdami a měsícem.

ccNejvětší sova v Čechách je výr.
Vír ale znamená také něco jiného, víš co?
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Žabí příběh

B

ylo léto. Trávili jsme volný týden na chalupě u babičky a dědy na Šumavě. Přes noc byla
bouřka, do rána se ale vyjasnilo a teď sluníčko přímo vyzývá k procházce. Nasadili jsme gumáky a jde se do lesa. Z lesa stoupá pára, asi budou brzy růst houby. Všude po cestě je spousta
kaluží. V jedné se ale něco hýbe. Vypadá to jako malé černé rybičky. „To jsou pulci.“ Zajásají děti,
hrnou se ke kaluži a zkoumají, jestli už některému pulci nerostou nožičky. Zatím jsou to ale ještě
mrňátka, která se spíš jen tak mrskají, moc neplavou.
„Když přijdeme za pár týdnů, tak už budou mít nožičky a taky se jim zkrátí ocásek.“
„Jenže to už tu nebudeme,“ namítají děti.
„To nevadí. Zavoláme babičce a zeptáme se, jak rostou pulci. Když budou větší, přijedeme
třeba zase na návštěvu.“
„A nešlo by si jich třeba pár nalovit a pozorovat, jak rostou?“
„Aby ti pak po pokoji skákaly malé žabičky? Představ si, že by ti jedna skočila třeba do peřiny.
To by se ti asi moc nelíbilo, co?“
„Tak dobře. Budeme volat babičce, aby nám říkala, jak pulci rostou. Taky bychom jí tady mohli
nechat foťák, aby nám je postupně fotila.“
„To nemusí dělat babička. Na fotky se můžeš podívat na internetu.“
„Ale to by nebyly tyhle žáby. Dá se podle pulce poznat, jaká z něho vyroste žába?“
„To se určitě dá. Ale nevím, jestli se nám to podaří. Pulci rosničky postupně zelenají. Ropuší
a skokaní asi víc hnědnou. Ale jako malí jsou stejně všichni černí.“
Když přiběhly děti zpátky do chalupy, hned se vrhly na babičku a vyprávěly o pulcích. Babička
jim tedy slíbila, že bude chodit pulce pozorovat. Dokonce ji přemluvily i na focení a posílání fotek přes mobil. S dědou si pak povídaly, jaké znají druhy žab a jak žáby loví komáry.
„Žáby jsou fajn,“ zakončil děda, „jen vám nesmí skřehotat celou noc pod okny. To je takový
koncert, že se nedá vůbec spát.“
Kolem chalupy byl ale klid a večer děti usnuly, jak když je do vody hodí.
Pamatuješ si i ty něco o pulcích a žábách? Můžeš předvést, jak žabka postupně roste.
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ŽÁBA

ccŽába bývá ráda u vody. Nakresli ji tedy nějaké
jezírko s rákosy nebo lekníny.

ccŽabí mláďátka nemají žádné nohy a plavou v kaluži.
Víš, jak se jim říká?
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Krokodýlí příběh

K

rokodýli jsou velmi zajímavá zvířata. Žili již v době dinosaurů před mnoha desítkami milionů let a od té doby se moc nezměnili. Existuje však dost druhů. Někteří krokodýli jsou
docela malí – dlouzí asi jako kočka. Jiní mohou mít naopak až sedm metrů – to by zabrali celý
velký pokoj.
Náš příběh začíná od vajíčka. Samička krokodýla ho zahrabala do písku mezi kupu ostatních,
aby ho nenašel nějaký dravec, a chodí ho občas kontrolovat. Na krokodýlích vajíčkách si nejraději pochutnávají varani. Malý krokodýlek rostl ve vejci, a když mu narostla tlamička, začal bušit
do skořápky. Křup, křup. To přivolalo matku, nabrala ho ještě s několika sourozenci do tlamy
a odnesla do vody. Protože bylo hezky teplo, vylíhli se samí samečkové, kdyby byla zima, tak by
to byly samičky. Samičky jsou asi odolnější.
Náš malý krokodýlí sameček ale není žádná třasořitka. Má se čile k světu a už se prohání
s ostatními malými krokodýly po řece. Je to ještě miminko, ale plavat umí. Se sourozenci si docela rozumí. Jsou zatím dost legrační a roztomilí. Připomínají tak trochu malé dráčky, jen nemají
křídla.
Poblíž velkých krokodýlů se prohánějí malí ptáčkové. Krokodýlů se vůbec nebojí. Jsou to jejich kamarádi. Vybírají zobáčkem z tlamy krokodýla zbytky masa a přisáté pijavice. Je to zvláštní
kamarádství, ale funguje.
Náš malý krokodýlek si zatím ptáčků nevšímá, důležitější je pro něj, aby se naučil lovit, být
dlouho pod vodou a vypadat jako kláda. Postupně se také naučí chodit po souši, skákat ve vodě
a vydržet dlouhou dobu bez jídla. To všechno jsou věci, které umožnily krokodýlům přežít po
mnoho milionů let. A pokud je nevyhubí člověk, budou žít i po mnoho dalších generací.
Zacvič si krokodýla a zamysli se nad tím, jestli znáš nějaké kamarády, kteří jsou velmi rozlišní
(jako krokodýl a ptáček).
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KROKODÝL

ccKrokodýl žije v řece. Namaluj kolem něj vodu
a můžeš přidat i plovoucí klády nebo nějaké ryby.

ccKrokodýl klade vejce na souši do písku nebo do hnízd?
Myslíš, že se o vejce matka stará?
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