
Integrovany blok:   ORANŽOVÁ A HNĚDÁ,  

PODZIM BARVY HLEDÁ 

Téma:   HOLA, HOLA, ŽABIČKY ŠKOLA VOLÁ 

 

 Podtéma: Za žabičkou do školky 

Cílem tohoto bloku bude prohloubit si společenské a zdvořilostní zvyky, naučit 

se komunikovat s novými vrstevníky, spoluvytvářet a pochopit pravidla soužití 

ve skupině, akceptovat potřeby své, ale i druhých. Umět se domluvit, přijmout 

kompromis, vyslovit nesouhlas. Nedílnou součástí je seznamování s prostředím 

a okolím mateřské školy, zaměstnanci školy, hygienickými či stravovacími 

návyky. 

 

 Podtéma:  Barevný podzim 

Celým blokem budeme u dětí rozvíjet vnímání souladu barev a změn v přírodě. 

Děti se naučí všímat si barevnosti podzimu, pojmenovávat vedlejší barvy. 

Vyzkouší si míchání barev a odstínů, využívání přírodnin v tvořivých 

činnostech. Rozvoj grafických schopností podpoříme pravidelným 

procvičováním koordinace ruky a zraku. 

 

 Podtéma:  Počasí je na draka 

V tomto bloku budeme s dětmi pozorovat počasí a změny v přírodě. Rozhovory 

nad obrázky, prohlížení obrázkových knížek, formou otázek se budeme snažit 

děti dovézt ke správným odpovědím k charakteristickým znakům podzimu. 

Budeme zařazovat časté vycházky do přírody, společné pouštění draka, učit  

se tak ohleduplnosti k ostatním dětem a vzájemnou spolupráci. Hravou formou 

zopakujeme základní geometrické tvary, seznámíme se s tvary složitějšími 

 

 

 

 

 

 



 

Téma:   KAŽDÁ ŽABKA DOBŘE VÍ,  

KAM VLAŠTOVKA POLETÍ 

 

 Podtéma: Podzim v lese 

V tomto bloku se seznámíme s lesním ekosystémem, získáme poznatky o živé  

a neživé přírodě, budeme rozvíjet smysly a budeme podněcovat chuť  

k pohybovým aktivitám přiměřenými zdravotními cviky se správným dýcháním. 

Nedílnou součástí bude rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, jejich 

proměny, rozlišování rozdílu strom – keř a jejich části. Poznávání lesních  

a polních zvířat, seznamování s některými druhy hub. Při vycházkách do 

blízkého lesa si připomeneme zásady chování člověka v přírodě a ochranu 

životního prostředí. 

 

 Podtéma: Plody z naší zahrádky 

Cílem tohoto bloku bude formou prožitkového učení poznat, pojmenovat  

a rozlišit ovoce a zeleninu, znát jejich význam pro zdraví. Děti získají povědomí 

 o zpracování a užitku různých pochutin, prohloubí si znalosti o plodech 

podzimu. Rozšíříme možnosti využití podzimních plodů v životě člověka, 

připomeneme lidové tradice, zvyky a obyčeje spojené s tímto obdobím. 

Seznámíme se se stroji a technikou, která lidem pomáhá. 

 

 Podtéma: Uspávání zvířátek 

Tento integrovaný blok seznamuje děti s ročním obdobím podzimu, kdy vrcholí 

odlet ptáků do teplých krajin. Děti se učí rozlišovat stěhovavé ptáky od těch,  

kteří u nás zůstávají. Prostřednictvím zajímavých činností se snažíme v dětech 

vzbudit pocit sounáležitosti se živou přírodou. Nedílnou součástí je rozvoj 

fantazie a jemné motoriky u dětí. 


