
Houbaření 

POBYT V PŘÍRODĚ 

Procházka po lese (nebo po okolí bydliště), sbírání přírodnin (kaštany, ořechy, bukvice, klacíky,…), 

které budeme potřebovat na tvoření. Přírodniny můžeme poté rozdělit podle druhu, porovnávat, kde 

jich je více a kde méně. Z přírodnin můžeme poskládat různé geometrické tvary (kruh, čtverec, …). 

Pokud se procházíme po lese, prohlížíme si houby, které při cestě potkáme.  

 

TVOŘENÍ 

Houba z přírodnin 

Pomůcky: Šablona houby, tvrdý karton, přírodní materiály (seno, pecky, klacíky, kaštany, bukvice, 

…), tekuté lepidlo, nůžky.  

Postup: Děti si překreslí šablonu houby na tvrdý karton a poté na něj lepí pomocí tekutého lepidla 

různé přírodní materiály (noha houby může být polepena senem, hlavička kaštany, peckami, klacíky 

apod.). 

 

Moje vlastní houba 

Pomůcky: čtvrtka A4, temperové barvy nebo pastelky, atlas hub 

Postup: Dítě podle své fantazie nakreslí svoji vlastí houbu na čtvrtku A3 pomocí barev (temperových, 

vodových) nebo pastelek, Dítě zkouší svoji houbu pojmenovat a vysvětlit, proč houbě dané jméno 

daly.  

Dítě si může prohlédnout skutečný atlas hub, hledá na obrázcích houby, které zná, zkouší říci, podle 

čeho pozná, že se jedná o jedovatou houbu. Vysvětluje, jak se chovat k houbám, které člověk nezná. 

 

BÁSNIČKY 

Jakub na houbách (J. Žáček) 

Jakub hopsá dupy dup, 

nese košík plný hub. 

Šlape si to domů z Hůrky, 

nese samé muchomůrky. 

Ty náš Kubo, uč se z chyb, 

muchomůrka není hřib! 

 

Na houbách (O. Syrovátka) 

Po dešti, v lese, v doubí, 

sbíráme zrána houby. 

Hřiby, lišky, holubinky, 

Křemenáče, syrovinky. 

Jen muchomůrce červené 

zdaleka se vyhneme! 



PÍSNIČKA 

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI: 

Co máme v košíku? 

Ptáme se dítěte, jaké zná houby a zkoušíme jejich jména vytleskat (muchomůrka, křemenáč, hřib, 

klouzek, kozák apod.), určujeme počet slabik a počáteční písmeno. Říkáme si, jaké houby jsou jedlé a 

jaké jedovaté.  

 

Co si houbař zapomněl?  

Na stůl rozložíme předměty, které může mít houbař v lese (košík, nožík, houby, atlas hub, apod…). 

Dítě si předměty chvíli prohlíží a zkouší si je zapamatovat. Rodič poté jeden předmět oddělá (aby to 

dítě nevidělo) a pak se dítěte zeptá, jaký předmět chybí… 

 

 



Pracovní listy 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ŠABLONY HUB 

 

 

 



 

 

 



OMALOVÁNKY 

https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&

ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-

cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yB

ggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIar

AWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient

=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs 

 

https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIarAWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIarAWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIarAWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIarAWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD+houby&tbm=isch&ved=2ahUKEwiessmu19TsAhXBwKQKHbkbAm8Q2-cCegQIABAA&oq=OMALOV%C3%81NKYhouby&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoCCABQyZIBWIarAWDdtgFoAHAAeACAAY4BiAH2CJIBAzcuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RwaYX97yJcGBkwW5t4j4Bg&bih=553&biw=1263&hl=cs
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