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Medvídek Brumla objevuje les 
 

Pracovní listy pro MŠ a náměty k činnostem s těmito listy. 
 

Pracovní list 1 
Byl jednou jeden les a v tom lese rostla stará borovice a tam někde mezi jejími kořeny měla svůj 
brloh máma medvědice. Jednou uprostřed zimy se mámě medvědici narodil malý medvídek. Byl 
tak malý, že by se člověku vešel i do dlaně. Pořád jenom spinkal, a když nespinkal, tak papal. A 
když ani nespal, ani nejedl, tak se z jeho postýlky ozývalo spokojené brumlání. A tak mu 
maminka dala jméno Brumla.  
Brumla hodně spal a jedl a rostl jako z vody. Za pár týdnů už z něj byl šikovný medvídek, který se 
maminky pořád na něco ptal, a který si chtěl hrát. Chtěl vědět, jak to vypadá v lese a kdy už se 
tam s maminkou podívá. Máma mu slíbila, že už to bude brzy, jen co zima odejde z lesa a předá 
vládu jaru.  
 
Prohlédni si obrázek a vyprávěj Brumlovi, jak to v lese vypadá. Na obrázku ukaž, co do lesa 
patří a co tam nepatří.  
 
Pracovní list 2 
Konečně přišlo do lesa jaro. Když první paprsek jarního sluníčka zašimral Brumlu na čumáčku, 
vyskočil z postýlky a obléknul si na svou první procházku kalhoty s velikánskou kapsou. Pak se 
vzali s mámou za tlapky a vyrazili na vycházku do lesa. Máma medvědice mu v lese všechno 
ukazovala, Brumla poslouchal a všechno, co viděl, si očichal a ohmatal. A spoustu věcí z lesa si 
nasbíral a schoval do kapsy u svých kalhot. Doma si pak věci z lesa znovu a znovu prohlížel a 
těšil se na další vycházku.  
 
Prohlédni si obrázek a zkus si zapamatovat co nejvíc věcí z Brumlovy kapsičky. Porovnej oba 
obrázky Brumly a řekni, které přírodniny z kapsy Brumla ztratil, a které si do ní přidal.  
 
Pracovní list 3 
Po nějakém čase už malého Brumlu nebavilo hrát si jenom s maminkou a žadonil, aby mu 
maminka našla v lese kamarády. A tak mu maminka ukazovala doupátka lesních zvířátek a 
hledala mu nové přátele. Brumla se seznámil s netopýrem, ježkem, myšku, liškou a malým 
kosem a dobře znal i jejich pelíšky ve starém stromě a jeho okolí. Jednoho dne přiběhl do lesa 
za kamarády, ale žádného nenašel. Chvilku si myslel, že se jim něco stalo. Ale to jenom 
povyrostla tráva v lese a listí na křoví a na zvířátka nebylo vidět. Ještě že Brumla dobře znal 
jejich doupátka a mohl si tak kamarády najít.  
 
Prohlédni si obrázek lesa s jednotlivými doupátky a zkus přiřadit správně k sobě zvířátko a 
jeho doupátko. Tvary doupat ti napoví.  
 
Pracovní listy 4 a 5 
Do lesa přišlo léto. Sluníčko hřálo. Na pasece u medvědího doupěte vyrostla vysoká tráva a 
voněly dozrávající lesní jahody. Husté koruny stromů poskytovaly zvířátkům dostatek stínu. 
Máma medvědice se rozhodla, že je nejvyšší čas naučit Brumlu vylézt si na strom pro med 
lesních včel nebo si pěkně medvědí tlapkou ulovit rybku v potůčku. Brumla při tom moc rád 
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pozoroval rybky plavající v potoce nebo ptáčky zpívající na stromě. Někdy bylo velice těžké 
ptáčka v hustém listí zahlédnout.  
 
Pozorně si prohlédni obrázek a najdi dvojice stejných rybek.  
Pozorně si prohlédni obrázek a hledej zvířátka ukrytá v koruně stromu. 
 
Pracovní list 6 
Jednoho rána, hned po medové snídani, chtěl Brumla vyrazit za kamarády do lesa, ale maminka 
mu to zakázala. Vzala ho ven před pelíšek, ukázala mu žloutnoucí listí na stromech a keřích a 
vysvětlila mu, že do lesa přichází podzim. A to je čas, kdy se medvědi chystají na zimu. Už není 
čas si hrát – celý den teď budou spolu chodit po lese a jíst a jíst, až budou mít bříška pěkně 
kulaťoučká. A pak si spolu vlezou do teplého doupěte a přečkají tam celou zimu.  
 
Prohlédni si obrázek a hledej malé obrázky medvědí potravy ve stejných geometrických 
tvarech, jako jsou kapsičky v Brumlových kalhotkách.  
 
Pracovní list 7 
Jak si tak Brumla hledal s maminkou po lese potravu, moc se mu zalíbilo krásně do žluta a do 
červena zbarvené podzimní listí. Každý den si domů nesl malou kytičku z listů různých druhů 
stromů. Maminka ho pak učila, jak se stromy jmenují, a že se dají poznati i podle tvaru listů.  
 
Prohlédni si obrázek, podívej se na tvary listů, které má Brumla v tlapce (list z jírovce – 
kaštanu, lípy, dubu, jasanu a javoru) a hledej kolem pařezu listy stejných tvarů. Zkus si i 
spočítat, kolik javorových, lipových, dubových, jasanových a kaštanových listů jsi objevil.  
 
Pracovní list 8 
V lese napadl sníh, přišla zima. Maminka Brumlovi vysvětlila, že nejlepší pro medvědy je zimu 
prospat. Brumla se ptal, co budou dělat v zimě ostatní zvířátka z lesa. Maminka mu vyprávěla, 
že některá půjdou spát stejně jako medvídci, některá zůstanou vzhůru a jen si nachystají teplé 
pelíšky a zásoby potravy. Brumla se rozhodl, že má pod svou postýlkou dost místa, a že řekne 
zvířátkům, že u něj mohou zimu přespat.  
 
Prohlédni si obrázek. Pod postýlkou jsou tři malé polštářky pro tři přezimující zvířátka, 
z kterých je vidět jen malý kousek. Zkus poznat, která tři zvířátka z obrázku nad medvědím 
pelechem to jsou.  
 
Pracovní list 9 
Jednoho dne uprostřed zimy vzbudila maminka malého Brumlu. Medvídek se divil, proč ho budí. 
Máma mu vysvětlila, že slaví narozeniny. Upekla mu voňavý medový dort s jednou svíčkou. 
Brumla nechtěl slavit sám, a tak poprosil maminku, aby mu dovolila dojít si pro kamarády 
zvířátka do zasněženého lesa. Společně dort snědli a zvířátka zase odběhla do svých doupátek 
v zasněženém lese.  
 
Prohlédni si obrázek a podle cestiček ze stop zjisti, kde bydlí myška, divoké prasátko, zajíc i 
veverka.   
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