
 

Příroda se mění: 
 

Témata:  

1. košík plný jablíček, 
2. to je barev na světě, 
3. květiny, stromy a keře na podzim. 

  

Dílčí vzdělávací cíle:  

❖ pomáhat dítěti pochopit a pojmenovat změny v přírodě, 
❖ pozorování měnících se barevnosti listů na stromech, 
❖ opakování základních a doplňkových barev,  
❖ rozvoj rytmizace, 
❖ porovnávání  detailů – poznat rozdíl, 
❖ vnímat všemi smysly, 
❖ opakování geometrických tvarů, 
❖ posílení hrubé i jemné motoriky, 
❖ trénování správné výslovnosti, poznávání počátečních písmen u slov  

- fonetická cvičení. 

 

 

Očekávané výstupy:  

❖ poznat základní barvy, 
❖ množstevní přehled do 5, předškoláci do 10, 
❖ umět základní geom. tvary, 
❖ soustředit se a naslouchat zadání, 
❖ pohybovat se podle nápovědy, 
❖ znát místní ovoce a zeleninu, 
❖ vnímat změny kolem nás, 
❖ mít kladný vztah k přírodě. 

 

 



 

Četba: Medovníček detektivem 
              Liška Šiška 

 

1. Téma: košík plný jablíček 
Nabídka činností: 

1. V komunitním kruhu:  seznámení s novým tématem za pomoci říkanky 

byla jedna babka  

prodávala jabka 

za děravý groš 

prodala jich koš 

Ukázka obrázků ovoce, které paní učitelka bude vyndávat z košíku a          
následně dávat na tabuli, děti řeknou název ovoce a kde roste. 

Říkanku si opakujeme, abychom si ji zapamatovali. 

2. Bubnování s paní Janou – v RC routa – na téma barvy 
3. Ph – čáp ztratil čepičku - zvýšení náročnosti – nakreslit geom. tvary na             

velký papír- rozmístit po třídě - na skříně….podlahu apod. Zadat dětem           
barvu i geometrický tvar. 

4. Modelování podzimního ovoce – jablka, hrušky…. 
5. HV s pohybem: učíme se kroky na mazurku ve dvojicích – MĚLA           

BABKA ČTYŘI JABKA... Zároveň se učíme novou píseň 
6. Počítání jablíček – kolik měla babka a kolik měl dědek – množstevní            

cvičení na tabuli – přiřazování čísel (spojují hlavně předškoláci – počítají           
všichni). 

7. Tablety – angličtina – ovoce, barvy 
 

8. Stolní hry: trénujeme po ránu, odpoledne:  
1. Krtečku nerozlej to 
2. Věž 
3. Pexeso lesní (předškoláci) 

 
9. Sluchová cvičení – pozornost – soustředěnost - paměť: 

přečtení básničky ovoce a zelenina – vyber obrázky, kde je toto ovoce a             
zelenina. Omalovánka – vybarvi pouze ovoce / předškoláci pojmenují         
zeleninu. 

 



 

10. Logopedické hrátky: které ovoce a zelenina začíná na písmeno C,S,           
Z…….. 

11. PH - Tleskni a vyskoč - předškoláci počítají a říkají dětem kolik má slovo               
slabik/hru ška/ skočíme 2x, ja-bl-ko 3x 

12. Rozcvička: chystáme zahradu na zimu – šel zahradník do zahrady –            
napínání – otrhávání stromů, lezení na žebřík, dlouhé kroky…. 

13. Návštěva knihovny – beseda podzim 
14. Prac. listy pro předškoláky:  

1.doplň do čtverečku počáteční písmeno  
2. nahlas pojmenuj zvířátko, které vidíš. Vybarvi pak tolik         
puntíků z kolika slabik se ono pojmenování skládá. 
3. vybarvi v každém rámečku tolik zvířátek, kolik určuje        
číslice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Téma: To je barev na světě: 

Nabídka činností: 

1. Barevný den: každý přijde oblečený ve své oblíbené barvě. V kruhu si pak            
s dětmi povídáme o barvách a využijeme barevná pásma. 

2. Ph – čáp ztratil čepičku, trhání ovoce – děti si sednou a bobek a paní               
učitelka je chodí sbírat do košíku jako ovoce – vždy když dítě utrhne má              
za úkol říct, že je např. zelený jako hruška, červený jako jablko, žlutý jako              
banán……malé děti řeknou pouze barvu, či ovoce. Předškoláci vždy         
obojí. 

3. Přiřazování u tabule – červený jako …., zelený jako…..žlutá jako….. 

 



 

4. O rozpustilé Muchomůrce – četba pohádky – barevnost hub, povídání si           
zážitků z houbaření. Předškoláci řeknou jednu jedlou houbu a jednu         
nejedlou. 

5. HV  s pohybem - děti si donesou šátečky z domova – 

            červený šátečku kolem se toč 

            kolem se toč, kolem se toč,  

            má milá se hněvá já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč 

            tralalalalalala, červená fiala, tralalalalala fialenka. 

            když jsem si v potoce ruce myla, a ruce myla a ruce myla. 

            šátek jsem do vody upustila, upustila a upustila. 

            tralalalalalala, červená fiala, tralalalalala fialenka. 

6. TV - cvičení s šátečkem 
7. Kouzelník - podzim – smíchávání barev ve skupinkách – děti dostanou           

paletku s barvami a budou je postupně míchat podle prac. listu- pak vždy            
vybarví správnou odpověď. 

8. Tablet – hra zmrzlinář – déčko/kombinace barev 
9. Předškoláci - práce s logikem + prac. listy  

1) Tři cestičky – grafomotorika 
2) Seznámení s tiskacím T  

10. Opakování pojmů nahoře, pod, dole: vybarvování prac. listu s paní          
učitelkou podle pokynů – matematické představy, předškoláci i vpravo a          
vlevo - individuálně po skupinkách, tak, aby paní učitelka upravila          
náročnost podle věku dítěte. 

3. Téma: květiny, stromy a keře na podzim 
 

Nabídka činností: 

1. Komunitní kruh: jak se změnila příroda, které plody nám dává? 
rozdíly mezi jehličnany a listnatými stromy. 

2. Loutkové divadélko: „O perníkové chaloupce“ - rozbor pohádky 
3. PH – ježek – paní učitelka říká říkanku: 

leze, leze ježeček z listí našel kopeček. 
Zahrabal se do listí od té doby spí a spí. 

 

 



 

Děti se položí na zem a usnou, mezitím paní učitelka jedno schová pod             
deku a následně ostatní vzbudí. Ti hádají, kdo se tam nachází. 
 

4. Výroba stromů – společná práce menší děti malují jehličnatý les, větší děti            
listnatý /následně dolepíme podzimní plody. 

5. VV – malba podzimních plodů / menší děti kaštan, větší děti – žaludy  
- opakujeme názvy stromů a vštěpujeme si, které plody jak vypadají. 

6. Lesní pedagogika: sejdeme se s opravdovým lesníkem, který si pro nás          
připravil odborný program o lese. 

7. Zvukové hádanky: hádejte kdo jsem / paní učitelka napodobuje zvuky          
z lesa děti hádají  čím je.  

8. PH - na stromy a vítr: děti při cvičení stojí ve dvou řadách proti sobě /vítr,                
stromy/. Stromy dají ruce do vzpažení učitelka jim říká jak vítr fouká            
(LEHCE, SILNĚ, PŘERUŠOVANĚ, DLOUZE, TIŠE, HLASITĚ).      
Skupina dětí, která vítr představuje vítr, fouká podle instrukcí učitelky.          
Stromy se uklánějí dopředu a dozadu, do stran, mávají větvemi apod. 

9. Opakování říkanky: Fouká vítr fouká. 
10. Nácvik básně: Muchomůrka:  

červená se muchomůrka, 
že má bílé tečky,  
na kloboučku jich má hodně, 
spočítej je všecky. 
 
Jedna tečka, druhá, třetí,  
čtvrtá pátá, šestá,  
muchomůrka rozhlíží se kudy vede cesta. 

 
11. HV – já do lesa nepojedu: předškolácí zkusí vyťukávat první dobu dřívky             

z lesa . 
12. Prac. listy pro předškoláky:  

1. Druhy zvířátek a počítání 
2. Tvary listů/šifry 
3. Skládání čísel a písmen z kaštanů 

 
13. Podzimní procházka s pracovním listem – zábavné vědění a pozorování          

přírody. Zapojení hlavně předškolních dětí 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


