MRAVENEC
CO POTŘEBUJETE:
Knížky o mravencích, obrázky s mravenci a text (viz níže).

POSTUP:
Přečtěte si vyprávění:
Mravenci
Ahoj děti! Já jsem mravenec Filip! Přišel jsem vám vyprávět, jaké to je být mravencem a jak to
v mravenčím království vypadá. Těšíte se? Já rozhodně!
Na světě žije několik druhů mravenců. Liší se barvou, velikostí i místem, kde žijí. Mravenci
mohou být černí, hnědí, červení, šedočerní, žlutohnědí nebo dokonce částečně průsvitní!
Někteří jsou tak malincí, že je musíte hledat, abyste je uviděli, ale jiní jsou dost velcí na to,
abyste si jich na zemi hned všimli. Stavbou těla vypadáme všichni hodně podobně. Naše tělo
má tři části – hlavu, hruď a zadeček. Někdy na těle máme malinké chloupky. Máme šest nohou
a dvě tykadla. Místo pusy a zubů máme kusadla.

Mravenci nemají křídla. Výjimkou je královna a mravenčí kluci – tito mravenci křídla nějakou
dobu mají. Královně se po čase křídla ulomí, aby měla dost energie a mohla založit novou
kolonii mravenců a mít spoustu malých mravenečků. Mravenčí královna je totiž naše maminka.
A co je to kolonie? Kolonie je taková mravenčí rodina. Na rozdíl od vaší, lidské rodiny, má
mravenčí rodina neuvěřitelný počet členů. Některé mravenčí královny – maminky mají
mnohem více mravenčích dětí, než je v České republice lidí. Mám tedy mnoho bratrů a sester.

Milé děti, víte, kde bydlíme? Máte naprostou pravdu! Pro celou rodinu stavíme jeden velký
domeček – jmenuje se mraveniště. Může vypadat různě. Je nad zemí nebo pod zemí,
ve stromech nebo v pařezu. Nevyrábíme ho z cihel jako lidé, ale přinášíme si jehličí, klacíky
a listí. Budujeme v nich a v hlíně chodbičky a stavíme si vlastní domov. V mraveništi se
schováváme, když je škaredé počasí nebo před zvířaty, které nás jedí. Vychováváme zde malé
mravenečky a schováváme si zde jídlo.

V jednom mraveništi jsme všichni kamarádi a máme se rádi. Pokud se někomu z nás něco
stane, ostatní ho přinesou domů, ošetřují ho a starají se o něj. Ale taky jsme velcí bojovníci!
Rodiny z různých mravenišť se vůbec nesnesou, bojují mezi sebou a snaží se ovládnout i cizí
území.

A jak si povídáme? Všichni určitě víte, že neumíme mluvit ani znakovat. Vše poznáváme
podle vůně. Pomocí ní komunikujeme a také se poznáváme. Mravenci z různých mravenišť
totiž voní jinak. Určitě jste si všimli, že nemáme nos. Jak je možné, že dobře cítíme? Pomáhají
nám tykadla, která fungují jako váš nos. Důležitá je pro nás také chuť. Oči pro nás tolik
významné jako čich a chuť nejsou.

Zajímalo by vás, co nám nejvíce chutná? Sníme, co najdeme. Nejraději máme různý hmyz,
semínka nebo sladkou šťávu ze zralého ovoce anebo vaše sladkosti. Ty jsou moc dobré! Mňam!
Pomáhají nám také maličtí broučci, kteří se jmenují mšice. Je to podobné, jako když kráva dává
lidem mléko. My mravenci jsme navíc velicí siláci. Uneseme věci, které jsou mnohem, mnohem
těžší než my sami! Umíme dobře spolupracovat a pomáháme si. Díky tomu můžeme
do mraveniště nosit jiný hmyz, sladkosti a další pro nás těžké věci.

Tolik nových informací! Teď už o mě a mém druhu víte skoro vše. Pamatujete si, co jsem vám
vyprávěl? Tak schválně!
- Jakou barvu má mravenec?
- Kolik má mravenec nohou?
- Mají mravenci křídla?
- Jak se jmenuje naše maminka?
- Kde bydlíme?
- Z čeho si stavíme mraveniště?
- Jak si povídáme?
- Co nám chutná?

CO PROCVIČUJETE:
Seznamujete se s přírodou a světem mravenců. Během čtení trénujete trpělivost a pozornost.
Učíte se nová slova a znaky a díky tomu rozvíjíte nejen komunikační dovednosti, ale také svou
paměť. Při odpovídání na otázky procvičujete porozumění. Učíte se pracovat s knížkami, vážit
si jich a mít je rád.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Uzpůsobte text věku a možnostem dítěte. Jako osnova vám poslouží obrázky. Všímejte si,
jaký zájem dítě projevuje. Pokud je dítě některou částí zaujato více, zaměřte se na ni
a dohledejte více informací. Sledujte slovní a znakovou zásobu dítěte a jeho dovednost
vyjádřit se, zeptat se. Pamatuje si informace, které jste se společně dozvěděli? Pozná, co je
nakresleno nebo vyfoceno na obrázcích? Starší děti poproste, aby vám (i s pomocí obrázků)
příběh převyprávělo. Sledujte, kolik informací si samo vybaví. Se zbytkem pomohou otázky
na konci vyprávění.

