
Téma :  LISTOPAD, LISTOPAD LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD 

KOMPETENCE :                                        30.10. – 10.11.2017 

1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho 

hlavních funkcích 

7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými 

společenstvími 

Nabídka činností: 

- PH Na barevné listí, Na vítr  

- Hra s padákem – Myši , Déšť 

-    KK – sdělování zážitků  - z víkendu , z vycházek  

- Výtvarné a pracovní činnosti – podzimní stromy 

- Výroba broučka, šneci… 

- Zpíváme – nácvik písně Brouček , opak. Já do lesa, 

Jedna dvě… 

- Nácvik písně s pohybem – Broučci 

- Prac. Listy – grafomotorika – čáry, kruhy, spirály, 

šikmé čáry, vlnovky, omalovánky  , - procvič. 

barev , určování počtu 1 – 4, hledání shodných 

dvojic – stíny… 

- Hádanky se zvuky – rozvoj předčtenářských 

dovedností 

- Logochvilka – procvičování – oromotorika, logo 

říkadla – Myši, Sova, Šiška, nácvik Kočka 

- - dechové cvičení  - sfoukávání lístků… 

- Nácvik básní – Listopad , Padá listí , Hrabání ,Vítr, 

Šneček, Drak, opak. Já jsem kluk… 

- Vycházky do okolí Mš – pozorování a popisování 

věcí, dějů – podzimní krajina, podzimní práce na 

polích, ve vinohradě… 

- Uspávání broučků 

 

 



Draku, ty jsi vážně drak? 

Hudry, hudry, je to tak. 

A máš zuby dračí ? 

Mám dva – to mi stačí. 

A co těmi zuby jíš? 

Princezen mám plnou spíž! 

Ach ty, lháři, každý to ví, 

Že jsi jenom papírový. 

 

Listopad, listopad  

lísteček mi na dlaň spad. 

Zlatý lístek z javora, 

zima už jde do dvora. 

 

 

Padá listí zlaté, rudé, 

Je ho plná zahrada. 

A co potom padat bude, 

až to listí opadá? 

Potom bude padat sníh, 

pojedeme na saních. 



 

Jeden lístek, druhý lístek, 

slétl dolů z javoru. 

Poraďte mu, milé děti, 

chtěl by zpátky nahoru. 

 

Vítr cinká na šišku, 

brouček spinká v pelíšku. 

Schoval se tam před zimou, 

Vítr houpe, houpy houp. 

 

 

Šnečku,  šnečku vystrč růžky, 

dám ti krejcar na tvarůžky. 

A trojníček na tabáček, 

bude z tebe hajdaláček. 

 

Hráběmi se hrabe listí, 

hrabáním se země čistí. 

Čistá čeká na zimu, 

na sněhovou peřinu. 


