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Motivační program 3 

Mravenčí farma 

Předškolní vzdělávání a 1. stupeň základního vzdělávání 

 

Cíl: Tento program podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a 

hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v přirozeném i uměle vytvořeném prostředí. Učí 

je vnímat, jak jsou tito živočichové malí a zranitelní, vede je k rozvoji empatického cítění a chování. Učí 

děti soustředěně sledovat děj, poslouchat příběh, dramatizovat a rozvíjí předčtenářskou a čtenářskou 

gramotnost.  

Nabídneme možnost pracovat s mravenčí farmou. Samotnému pozorování předchází vycházka zaměřená na 

pozorování mravenců v přírodě a jejich sběr pro umístění do farmy. Ukážeme dětem další zástupce hmyzu 

(motýli, brouky, včely). Během motivační pohádky a při popisu pozorování lupou budeme rozvíjet 

předčtenářskou a čtenářskou gramotnost. Při práci s lupou bude uplatněn konstruktivistický přístup ke 

vzdělávání. Během celého programu budeme využívat spojitost se situacemi z reálného života.  

Výstup: Děti se lépe orientují ve svém přírodním prostředí a zaujímají citlivý a vnímavý postoj k 

přírodnímu prostředí a jeho obyvatelům; znají některé ekosystémy a jejich obyvatele, vnímají, že svět je 

rozmanitý, váží si života i v jiné formě, umí vyprávět o svých zkušenostech, užívají své smysly k 

pozorování, zdolávají překážky, rozvíjejí sociální dovednosti, orientují se v encyklopedii apod. jej. 

Délka programu: 2 hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit 

Lektor: Gabriela Hrušková 

Realizace: pondělí 

Požadavky na vybavení: učebna, pomůcky a materiál si přivezeme, příroda v okolí 

Pomůcky: vlastní encyklopedie a obrázky mravenců, knihy Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, Broučci, apod. 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu: mravenčí farma 
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Lupa 

Sada motýlů 

Mravenčí farma 
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Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 Představení programu. 

 Nabídka doplňujících materiálů k danému tématu. 

 

2. Praktická část (cca 120 minut) 

Motivační pohádka o hmyzu (volný výběr) 

 Na pohádkovém příběhu demonstrovat život hmyzu. 

 Společenstvo mravenců. 

 Založení kolonie a způsob života. 

 Symbióza se mšicemi. 

 Význam pro člověka. 

 

Vycházka 

 Pozorování mravenců v jejich prostředí. 

 Sběr mravenců. 

 

Mravenčí farma 

 Vpuštění nasbíraných mravenců. 

 Vysvětlení principu fungování farmy. 

 Pozorování. 

 

Pozorování lupou 

 Pozorování vybraných druhů hmyzu. 

 Popis různorodosti a charakteristických znaků vybraných druhů. 

 

3. Vyhodnocení programu 

 Zpětná vazba od dětí i pedagogů, co se z programu dozvěděli nového, zajímavého, jak se jim líbil. 

Sada brouků 


