
Integrovaný blok:         TAJEMSTVÍ PODZIMU 

Téma:                          PODZIM KLEPE NA VRÁTKA 

 

 

 Podtéma: Prázdniny jsou za námi, vítej Beruško. 

Záměrem projektu je přiblížit dětem, změny v přírodě a odcházejícím létem a opětovné 

sjednocení dětského kolektivu po prázdninách, získání pocitu pohody a sounáležitosti ve 

skupině. Připomenutí pravidel a organizace dne ve třídě. 

 

 Podtéma:  Vlaštovky si štěbetají, s Beruškou si povídají 

Téma je zaměřeno za život vlaštovek a ostatních ptáčků. Děti se naučí rozpoznávat ptáky. 

Dozví se, kteří ptáci odlétají do teplých krajů a kteří zůstávají i přes zimu u nás. Přiblížíme 

dětem problematiku krmení ptáků v zimním období. Důležité bude, aby děti pochopily, že 

nemůžeme nechat ptáky hladovět a musíme jim s krmivem pomoci.  

 

 Podtéma: Beruška a její kamarádi objevují kouzlo podzimu 

Cílem je rozvoj poznatků o lese, o jeho proměnách v podzimním období, o jeho obyvatelích, 

rostlinách. Zaměřuje se na poznání využití lesního bohatství pro člověka. Dále na potřebu 

sounáležitosti s lesním přírodním bohatstvím, s jeho ochranou. Využití lesa pro relaxaci a hry. 

 

 Podtéma:  Koukej, Beruško „Letí, letí pavučinka“ 

Cílem je prohlubovat poznatky o podzimní přírodě, o jejích charakteristických znacích, 

proměnách, o pranostikách tohoto období. Učí děti jak se postarat o svoje zdraví v době 

podzimního počasí. Děti se praktickou formou dozvídají o druzích podzimních přírodnin, sbírají 

je, suší a učí se je využívat pro pracovní činnosti.  

 

 

 

 

 

 



Téma:    PODZIMNÍ KRALOVÁNÍ 

 

 Podtéma:  Foukej, foukej větříčku, Beruško, vem si vestičku 

S příchodem podzimu se mění počasí. Sluníčko sice ještě hřeje, ale často to pěkně fouká. 

Nastává čas pouštění draků, budeme pozorovat, jak se točí větrníky, jak létají listy, chmýří a 

papírové vlaštovky. Často se stane, že vítr shodí ze stromu jablíčko nebo hrušku. A my si ji 

sebereme a společně sníme. 

 

 Podtéma: Beruška a strašidelná dýně 

Cílem tohoto tématu je seznámit děti se zvyky, které se dodržují jinde ve světě. Jedním z nich je 

právě halloween, který se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích. U nás máme v tomto čase 

Dušičky. K Halloweenu patří  hlavně strašidla a strašidelné kostýmy. Lidé se v tento den 

oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu na koledu. Charakteristickými 

znaky jsou kostýmy čarodějů, čarodějnic, duchů, kostlivci, vydlabané dýně, černé kočky, vše co 

je spojeno s tajemnem. 

 

 Podtéma: Listopad, Listopad na Berušku lístek spad 

Zaměříme se na změny v přírodě. Probouzíme u dětí estetické chápání prostředí kolem sebe. 

Hledáme krásy proměňující se podzimní přírody, sledujeme proměny počasí, podporujeme 

potřebu dětí pobývat v přírodě co nejvíce. Dbáme na prožitkové učení – hry s větrem a deštěm. 

Budeme pouštět draky, pozorovat, jak se zvířátka připravují na zimu.  

 

 

 Podtéma: Poslouchej, Beruško co to zvoní? 

Cílem toho tématu je umožnit dětem a dalším účastníkům slavnosti pochopit důležitost 

přátelství, vnímat osobní problémy druhých a pomoci problémy řešit. Dělit se v životě, každý je 

čas od času vystaven větším problémům než ostatní a je jen na nás, jak se v životě dokážeme 

zúčastnit na pomoc ostatním. 

 


