
 

 

Nabídka aktivit 

 

 

1. Rozpohybování- pohádkové tanečky na doma: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8uKgAjJ_RpU 

 

 

2. Přísloví k zamyšlení: 

 

Mokrý máj, v stodole ráj. 

Napověda:   Májová vlažička- poroste travička. 

                     Májový deštíček- poroste chlebíček. 

Snaž se vysvětlit, co lidová moudrost popisuje….. 

 

 

3. Nácvik básně či jen básničky pro pobavení: 

 

Tuli, tuli, tulipán, 

tulí se a není sám. 

Na zeleném záhonku 

kývá hlavou na stonku. 

Listy mu v tom pomáhají, 

dětem pěkně zamávají. 
   

 

Tulipán a tulipaní 

celý den se k sobě klaní, 

až se diví okolí, 

že je záda nebolí. 

 

 

4. 
Historie tulipánů  
sahá do doby před 500 lety. Tehdy jejich první cibulky dorazily z Turecka na vídeňský císařský dvůr. 

 

Tulipán je národní květinou  Turecka. Evropské jméno pro květinu je zneužití perského slova pro turban, 

protože tato východní květina se podobá turbanu. 
 

Známe  100-150 druhů tulipánů. Původní oblastí výskytu tulipánů je pravděpodobně Čína,  Odtud se 

květina rozšířila (pravděpodobně obchodními karavanami) do Turecka, severní Afriky  a Japonska na 

východě.  

Bohatí měšťané byli tehdy (v Evropě) ochotni za cibulku zvláštní odrůdy tulipánu platit i zlatem.    Jméno 

tulipán, které se používá na západě, vzniklo omylem. V 16. století napsal rakouský vyslanec na dvoře 

tureckého sultána dopis svému císaři, ve kterém mu referoval o tom jak si tuto rostlinu Turci oblíbili. Jejich 

květ popsal jako vzhůru nohama obrácený turecký čepec - tedy turban neboli tuliban. Vznikla tak zkomolení 

slova a změna názvu na tulipán. 
 

 

Otázky: 
 
- Z čeho vyrůstá tulipán, má kořínky? 
- Jaké může mít barvy? 

- Vyjmenuj všechny červené květinky, které znáš? 

https://www.youtube.com/watch?v=8uKgAjJ_RpU


 

 

- Kterou znáš malou, kterou vysokou květinu? 

- Vzpomeň si na zahradní nebo luční květiny a jejich názvy... 

- Podle čeho vznikl název TULIPÁN? 

- Jaké čepice nosíme my, v Čechách v létě a v zimě? 

- Před kolika lety začali lidé pěstovat tulipány (500), znáš číslo „5“ ? 

- Ukaž 5 prstů,  seřaď vedle sebe 5 tužek, nakresli 5 tulipánů. 
 

 

 

 

 

                  

  



 

 

 



 

 

 
V jižních mořích žil kdysi dávno kouzelník Byame. Byl  přísný, ale spravedlivý a laskavý. Milovali ho lidi, zvěř, 

ptáci, ryby, květiny - protože je měl rád a chránil je. Když zestárnul, rozloučil se s čaroději, kteří mu sloužili, 

a odešel do nejvzdálenějšího koutu Země, kde stála nejvyšší hora Ubi-ubi. Vystoupil na ni, aby tam prožil své 

stáří. Všichni zesmutněli, že je opustil. Nejvíce květiny. A neminul rok, všechny květiny umřely. Pak zemřely 

i včely a malé černošské děti plakaly, že nemají nic sladkého. 
 
Existovaly jen tři včelí roje, které žily ve třech starých kvetoucích stromech, protože Byame do nich vryl svoje 

znamení. Ale nikdo se neopovážil vzít včelám med kvůli těm posvátným znamením. Léta ubíhala. 



 

 

Jednou se čarodějové rozhodli, že musí lidem a dětem pomoci. Vydali se k hoře Ubi-ubi, vylezli na její vrchol 

a tam se setkali se služebním duchem. Vše mu řekli. 

Ten jim slíbil, že o tom Byameovi poví. Druhý den na příkaz Byame služební duch zavedl čaroděje na zvláštní 

místo, kde rostlo plno různých květů. Každý čaroděj měl natrhat plnou náruč. Pak se měl každý vrátit do 

svého kraje a počkat na východní vítr a rozhodit v něm květiny. Tak se stalo a všude se květy uchytily a rostly. 

Pak přiletěly včely a bylo plno medu. A když bylo sucho, říkali lidé: "Teď je ošklivé sucho, ale přijde 

východní vítr a přinese déšť. Květiny zase rozkvetou. Tak to bude navěky, od těch dob, kdy nám čarodějové 

přinesli květiny z nebe." 

 

Seskládej z papíru tulipán: 

 

  
 

Zalévej pravidelně doma rosliny na okně nebo květinky na záhonku a pozoruj, jak rostou, zda k 

venkovním létají včelky či motýlci. Své postřehy zaznamenávej do deníčku a kresli, co se změnilo a 

co tě zaujalo. 


