
Integrovany blok:   ORANŽOVÁ A HNĚDÁ,  

PODZIM BARVY HLEDÁ 

Téma:    SEŠLI JSME SE ZAS A ZNOVA,  

ČEKÁ NÁS TU PARTA NOVÁ 

 

 Podtéma: Podej mi ruku a nebudeš sám 

Záměrem projektu je přivítání a zapojení nových dětí a opětovné sjednocení 

celého dětského kolektivu po prázdninách, získání pocitu pohody  

a sounáležitosti ve skupině. Připomenutí pravidel a organizace dne ve třídě. 

 

 Podtéma:  Dobrodružství Veverky Zrzečky 

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:  Vlaštovka sedí na drádě, hvízdá si a volá tě 

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: Čas jablíčkové vůně 

S dětmi budeme povídat o podzimním ovoci, především o jablíčku. Naučíme  

se poznat a pojmenovat různé druhy ovoce. Kde roste? Na stromech  

nebo na keřích? (rozdíl mezi stromem a keřem), Kdy? (v jakém ročním období). 

Budeme pojmenovávat jednotlivé části plodu. Jaký užitek z ovoce máme?,  

Jaké způsoby jejich zpracování známe? Zahrajeme si na kuchařky a kuchaře  

a samy si upečeme ve školce voňavý jablíčkový štrůdl. Zaměříme se na stimulaci 

smyslového vnímání- rozvoj a užívání všech smyslů při zkoumání jablíčka (zrak, 

čich, chuť, hmat,...). 



Téma:  ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY, VYROBÍME  

                     VĚTRNÍKY, Z LISTŮ SKŘÍTKY,  

                                               STRAŠÁKY ROZTOMILÉ PANÁKY 

 

 

 Podtéma: Nezbedné brambory 

Budeme se věnovat tématu podzimní zeleniny. Zaměříme se na změny  

v přírodě, ke kterým dochází na podzimní zahrádce - sklizeň, orba, hrabání listí, 

proměny počasí a teploty. Děti budou rozvíjet co nejvíce smyslů při zkoumaní  

a ochutnávání podzimní zeleniny- popisovat své pocity, určovat chutě (sladká, 

slaná, kyselá, hořká). Uvědomí si, že zelenina (a ovoce) jsou součástí zdravého 

jídelníčku- seznámení s pyramidou zdravé výživy. 

 

 Podtéma: Čas dýní, dušiček a rýmy 

Cílem tohoto tématu je seznámit děti se zvyky, které se dodržují u nás i jinde  

ve světě. U nás máme v tomto čase Dušičky - vzpomínku na naše milované. 

Halloween je svátek, který se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích 

 a ke kterému patří hlavně strašidla a strašidelné kostýmy. Lidé se v tento den 

oblékají do těchto 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: Svatý Martin na zimu, veze bílou peřinu 

Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost obyvatel města s lidovými tradicemi 

spojenými se změnami ročních období, v tomto případě s příchodem zimy  

- příjezdem Svatého Martina na bílém koni. Využít toto období ke slovním  

a hudebním hrám, nabízet dětem hudební aktivity tematicky zaměřené na období 

přicházející zimy a tradic spojených s tímto ročním obdobím. Svatomartinské 

oslavy určitě budou, jen nevíme, jestli budou bílé nebo blátivé. 


