
TÉMA :   ŠEL NÁŠ TÁTA NA HOUBY 

Kompetence:                                                                 2.10. – 13.10.2017 

7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje 

4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 

 

Nabídka výchovně vzdělávacích činností: 

- Motivační cvičení  - V lese   

- KK – Šel náš táta na houby – povídání co roste v lese, kdo tam žije, jak 

se chováme… 

- Didaktická hra – Houbaři – určování počtu, velký X malý, řazení dle 

velikosti, porovnávání množství – hodně – málo- nic 

- Hry se souborem  Les a houby – určení barev 

- Cvičení v přírodě – hod šiškou, chůze a běh mezi stromy s vyhýbáním 

- PH Na lišku a zajíčka, Na vítr,  

- Hra na zvířátka – hádanky, pohybová pantomima , rytmizace slov, do 

které pohádky patří… 

- Skupinová dramatizace pohádky Budka  

- Říkanky – Šel náš táta na houby,  Veverka, Medvěd,Muchomůrka 

- - zpíváme – Já do lesa nepojedu, Zajíček v své jamce , Běží liška 

k Táboru , Leze ježek 

- Rozlišení listnatý X jehličnatý strom, plody – šišky 

- Výtvarné zpracování tématu – malba, otisky listů, SD stříhání, lepení.- 

houby , zvířátka … 

- Úprava zevnějšku , kontrola uložení hraček a osobních věcí – skládání  - 

obracení 

- Dodržování pravidel soužití a slušného chování – poprosit, poděkovat, 

pozdravit 

- Logopedické chvilky – gymnastika mluvidel ,dechové cvičení ,říkadlo 

Šiška 

- Prstové říkadlo – Ježek 

 

 



 

Básničky , říkadla, písničky 

 

Náš táta šel na houby, 

on tam někde zabloudí. 

Nezabloudí, těšte se, 

 on nám houby přinese. 

 

Ježek 

Ježek, ten je ježatý 

od hlavy až po paty. 

Mračí se a žaluje 

na každého, kdo tu je. 

„Ježku, ježku, co ti vadí!“ 

„Že mě nikdo nepohladí!“ 

 

Muchomůrka 

V černém lese, zvaném Hůrka, 

červená se muchomůrka. 

Červená se panenka, že ji kouká sukénka. 

Červená se, moc se stydí, 

že ji soused hříbek vidí. 

 

 

 



Medvídek v lese 

Medvídek si hraje v lese 

košík hříbků domů nese. 

Celý den si hraje, skáče, 

spěchá k mámě na koláče. 

 

 

Veverka 

Šla veverka na jahody 

utíkala kolem vody. 

Jahody se rozsypaly, 

do studánky napadaly. 

Běž, panenko, běž, 

veverušku těš. 

 

Ježek leze za křoví, 

Copak hledá? Kdo to ví? 

Jabka? Omyl veliký, 

raději má červíky. 

 

 

 Já do lesa nepojedu 

 Běží liška k Táboru 

 Zajíček v své jamce 
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