
Téma :  Hrajeme si s podzimem 

Kompetence :  

3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu 

problémů může řešit více způsoby 

5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek 

přispívají k dobré náladě 

- Poslech pohádky „ Jak sluníčko přivítalo podzim „ 

- KK – sdělování zážitků z víkendu 

- Opakování říkanek a písní k podzimu – rytmizace, hra Jak se jmenuješ 

- PČ – výroba strašidýlka, dýnáka ,podzimní závěs, příprava 

jednoduchého pohoštění na dýnování 

- Dý´nové odpoledne s rodiči  

- PH na vítr ,  Na hlídače, Čáp ztratil čepičku 

- Pozorování barev v přírodě, změn počasí, polních plodin, vinobraní, 

sběr přírodnin 

- Pohádka O veliké řepě , dramatizace pohádky trochu jinak – hudebně 

- Didaktická hra – Veverky – určování počtu – MD – 1-2 , SD 1-4 

-                            - Letí dráček – pojmenování věcí kolem sebe, rytmizace,     

procvič. fonematický sluch 

- Výtvarné činnosti – veverka, Ježek 

- Písnička – Smály se veverky 

- Básničky -  Veverka, Sluníčko a podzim 

- Hudebně pohybová hra – Leze ježek 

- PL- grafomotorika – rovné čáry, horní oblouk 

-    - určování  SD -první  x  poslední, MD - velký x malý 

- Logopedické chvilky – hybnost jazyka , rtů, hlasy zvířat 

- Hádanky – ježek 

- Skládání rozstříhaných obrázků – dýně, strašidelný hrad 



Básničky .  

Sluníčko a podzim 

Sluníčko se rozloučilo, 

S květinami, travičkou. 

Na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. 

Běžte pěkně všichni spát, 

Musím podzim přivítat. 

 

Veverka 

Šla veverka na procházku, 

měla klíče na provázku. 

Hopy skoky přes příkopy, 

Ztratila klíč od komory. 

Bědovala , naříkala, 

že jsem pozor nedávala. 

Jaké budou míti hoře, 

moje děti na komoře. 

Šel okolo mraveneček, 

cestující mládeneček. 

Podal klíče veveřici, 

že visely na petlici. 



 

Písničky : 

Smály se veverky na stromečku, 

že zajíc sedává na bobečku. 

Smály se veverky na pařeze, 

že zajíc na stromek nevyleze. 

 

Ježek: 

Leze ježek, leze v lese, 

jablíčka si domů nese. 

Děti v lese běhají, 

ježka všude hledají. 

Ježek píchá do všech stran, 

já se chytit nenechám. 

Zahrabal se do listí, 

od té chvíle spí a spí. 

 

 

 

 

 



O řepě 

Tahat řepu není žádná sranda, 

když je velká jak naše veranda. 

je to velká námaha, 

musíme si pomáhat. 

Od pondělka do pátku, hlídá děda zahrádku. 

V sobotu zas kočička v neděli pak myšička. 

Velká řepa už je venku, zvládli jsme to za chvilenku. 

Ted se můžem radovat, zpívat si a tancovat. 
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