
TÉMA: BAREVNÝ PODZIM 2.11.-16.11.2016 

KOMPETENCE: 

CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A NABÍZÍ POMOC, KDE VIDÍ, ŽE JE POTŘEBA 

NEMÁ OBAVU ZE ZMĚNY, PŘIJÍMÁ JI JAKO SOUČÁST ŽIVOTA 

 

Nabídka vzdělávacích činností: 

 

- poznat dvě shodné kostky podle sluchu 

- poznat předmět podle hmatu 

- sluchová hra Na Kukačku, a hra Co se změnilo? 

- opakování bezpečnosti při používání nůžek 

- určení pravidel v MŠ a jejich čtení 

- pokusy míchání barev 

- výroba pastelek na procvičování barev 

- pohybová hra Čáp ztratil čepičku 

- zapojení dětí do úklidu hraček, pomůcek 

- vyprávění pohádek podle obrázků, vymyslet příběh, skládání obrázků 

 podle děje 

- dodržování hygieny a používání kapesníku 

- zpěv písní za doprovodu hudebních nástrojů 

- cvičení podle hudby 

 

 

 

 

 



 

BÁSNIČKY 

 

Co nám řekl králíček 

Řekni honem králíčku, 

Kterou máš rád barvičku? 

Černou ne! Je strašně smutná. 

Zelená mi nejvíc chutná. 

 

 

Duha 

Z pěti pastelových pruhů 

Kreslí slunce s deštěm duhu. 

Pastelky si po obloze 

Vozí za tmy v Malém voze. 

 

Podzim 

Po nocích, když nikdo nedutá, 

Podzim barví břízu do žluta. 

Zítra zkusí barvu novou, 



Namíchá si oranžovou. 

Do kupky než shrabu večer seno 

Přemaluje javor na červeno. 

Na zápraží sedím s dědou 

Podzim už si chystá hnědou. 

Koho by to ale zlobilo? 

Zima všechno natře na bílo. 

 

 

Pastelky 

Z maminčiny kabelky, 

Vyskákaly pastelky, 

Hned se na mě pousmály, 

Jako by mě dlouho znaly. 

Žlutá řekla: Kde máš blok? 

Chceme kreslit! 

Vlevo bok! 

Červená se otočila, 

Nad papírem zakroužila, 

Ostatní se přidaly, 



V prstech se mi střídaly. 

Nejdřív nakreslily domek, 

Kolem plot a za ním stromek, 

Pod tím stromkem maminku 

A mou setru Pavlínku, 

Potom dlouhou cestu z prava, 

Na ní tátu , jak nám mává, 

Zleva zase babičku, 

U babičky lavičku, 

 A vedle ní naše štěně, 

Jak si zkouší stojku v seně. 

Pastelky si dlouho hrály, 

Bez reptání malovaly 

Všechno, co mám nejvíc rád. 

Až večer šly se mnou spát. 

 

Písničky: 

Kalamajka mik, mik, mik 

Oženil se kominík. 

Vzal si ženu Elišku, 



 V roztrhaném kožíšku. 

Travička zelená 

 

Travička zelená, 

To je moje potěšení. 

Travička zelená, 

To je moje peřina. 

Když si smyslím, 

Na ní sednu. 

Když si smyslím, 

Na ní lehnu. 

Travička zelená, 

To je moje peřina 


