
MŠ BOREK 

Podzim hraje barvami 

 

 Podtéma: Léto, kam ses podělo? 
Toto téma je úvodem do dalšího tematického bloku. Budeme prohlubovat 
znalosti dětí o podzimním období, pozorovat změny v přírodě,  počasí a 
přírodních jevech. Budeme trávit co nejvíce času venku.  
 

 Podtéma: To je ale úroda! 
S podzimním ovocem zažijeme spoustu zábavy a ještě se toho hodně naučíme. 
Procvičíme barvy a tvary, budeme malovat, modelovat a využijeme všechny 
smysly. Venku budeme mít oči dokořán, protože podzim je plný barev a chuti.  
Naučíme se nové básničky, písničky a pokusíme se i o taneček . 
 

 Podtéma: Vyrostla řepa veliká, převeliká! 
Pohádka nás bude provázet na každém kroku. Budeme ji vyprávět, zpívat a 
pokusíme se i o dramatizaci. Určitě se dobře pobavíme. Naučíme se, kdo byl 
první, poslední… Starší děti se jistě pokusí zachytit pohádku na papír. 
 

 Podtéma: Zelenina a ovoce 
Podzim přináší mnoho činností, které souvisí s pracemi na zahrádce. Povíme si 
nejen o zelenině a ovoci, ale seznámíme se i s charakteristickými činnostmi 
souvisejícími s podzimním obdobím. Písnička „Šel zahradník“ nás bude provázet 
celým tímto tématem.  
 

 Podtéma: Barevné lístky a plody 
Barvy jsou všude kolem nás, budeme se dívat kolem sebe a vnímat krásu 
barevného podzimu. Budeme poznávat plody, sbírat barevné listy, které 
využijeme nejen ke hře ale i k tvoření. Naučíme se nové písničky a básničky. 
 

 Podtéma: Papírový drak 
Draka si vyrobíme a bude to opravdu těžká práce. Budeme malovat, stříhat, 
skládat mašličky a ještě se naučíme písničku i básničku. Při pozorování v přírodě 
si budeme všímat zejména počasí. S drakem si užijeme spoustu legrace. 
 
 
 
 
 



 Podtéma: Tajemný les 
Les je plný tajemství, když se ale budeme dobře dívat, určitě některá tajemství 
odhalíme. Poznáme volně žijící zvířata, jejich způsob života a dozvíme se určitě i 
něco  nového. Zvířátka si nakreslíme a zahrajeme si na ně. V písničkách i 
básničkách jich také mnoho najdeme. 
 

 Podtéma: Kam letíš ptáčku? 
Když budeme potichu, určitě některého ptáčka uslyšíme a uvidíme. Budeme 
poznávat některé druhy ptáků, seznámíme se se způsobem jejich života a 
dozvíme se, proč někteří ptáčci odlétají do teplých krajin. Ptáčky si vyrobíme a 
naučíme se o nich několik básniček a písniček. 
 


