
PROJEKT      „DARY  PODZIMU“  
- Podzim	  nám	  pomalu	  klepe	  na	  dveře.	  Přes	  den	  ještě	  svítí	  sluníčko,	  ale	  dny	  se	  krátí	  a	  noci	  už	  

jsou	  chladné.	  Příroda	  pomalu	  chystá	  přípravy	  na	  zimní	  spánek.	  Stromy	  brzy	  začnou	  oblékat	  
do	  veselých	  barevných	  kabátků,	  houby	  vykukují	  z	  mechu,	  lidé	  sklízejí	  ovoce	  a	  zeleninu	  a	  
stejně	  jako	  zvířátka	  si	  dělají	  zásoby	  na	  zimu.	  

Co	  nám	  země	  dala	  
- -‐	  v	  kruhu	  si	  povídáme	  o	  plodech,	  se	  kterými	  se	  setkáváme	  na	  podzim	  
- -‐	  poznáváme	  plody	  podzimu	  všemi	  smysly	  –	  hrajeme	  hmatové	  hry,	  ovoce	  a	  zeleninu	  se	  učíme	  

rozeznávat	  nejen	  pohledem,	  ale	  zkoušíme	  i	  jak	  voní	  	  a	  chutná	  
- -‐	  pracujeme	  s	  obrázky	  

	  

 
-‐	  učíme	  se	  novou	  básničku	  

Brambora	  

Kutálí	  se	  ze	  dvora,	  

velikánská	  brambora.	  

Neviděla,	  neslyšela,	  

spadla	  na	  ní	  závora.	  

Kam	  koukáš	  ty	  závoro?	  

Na	  tebe,	  ty	  bramboro!	  

Kdyby	  tudy	  projel	  vlak,	  

byl	  by	  z	  tebe	  bramborák.	  

	  



-‐	  pracujeme	  na	  společné	  práci	  -‐	  malujeme	  temperovými	  barvami,	  lepíme	  a	  stříháme	  

	  	  

-‐	  zpíváme	  písničky	  „Měla	  babka	  čtyři	  jabka“,	  „Pod	  dubem,	  za	  dubem	  měla	  jedna	  dvě“	  

-‐	  vyrábíme	  figurky	  z	  kaštanů	  a	  panáčky	  z	  brambor	  

	  
-‐	  čteme	  Kaštanovou	  pohádku	  z	  knihy	  Petiška,	  E.	  2007:	  Alenčina	  čítanka.	  
-‐	  v	  keramické	  dílně	  vyrábíme	  houby,	  otiskujeme	  plody	  podzimu	  do	  keramické	  hlíny	  a	  vyrábíme	  tak	  
„podzimní	  koláč“	  
-‐	  z	  roliček	  od	  toaletního	  papíru	  vyrábíme	  muchomůrky	  



-‐	  seznamujeme	  se	  s	  pohádkou	  Jablíčko	  z	  knihy	  Sutějev,	  V.	  1973:	  Malované	  pohádky.	  

 
-‐	  v	  keramické	  dílně	  vyrábíme	  ježky	  

 
 

	  
	  
	  



Válím	  těsto,	  válím	  
-‐	  vaříme	  švestkové	  knedlíky	  
-‐	  chystáme	  se	  na	  podzimní	  slavnostní	  oběd	  –	  krájíme	  zeleninu	  a	  vaříme	  polévku	  

 

    

 



-‐	  zaděláváme	  těsto	  a	  pečeme	  housky	  

	  	   	  

-‐	  učíme	  se	  novou	  básničku	  

Válím	  těsto,	  válím	  

Válím	  těsto,	  válím,	  

svou	  práci	  si	  chválím.	  

Až	  doválím	  budu	  píct,	  

až	  upeču	  budu	  jíst.	  

	  

-‐	  společně	  se	  třídou	  Mořských	  koníků	  hodujeme	  u	  slavnostní	  tabule	  

	  



	  

Všechno,	  co	  roste	  ze	  země	  

Všechno,	  co	  roste	  ze	  země,	  

chutná	  a	  voní	  příjemně.	  

Sluníčko	  s	  deštěm	  den,	  co	  den,	  

rostlinky	  vytahují	  ven.	  

Děkujem	  ti,	  sluníčko,	  

žes	  uzrálo	  zrníčko.	  

Děkujem	  ti,	  země	  milá,	  

žes	  to	  zrnko	  v	  sobě	  skryla.	  

Dobrou	  chuť.	  

	  

-‐	  učíme	  se	  novou	  písničku	  „Pekla	  vdolky	  z	  bílé	  mouky“	  
Pohádka	  o	  řepě	  
-‐	  seznamujeme	  se	  s	  novou	  pohádkou	  
-‐	  čteme	  pohádku	  O	  veliké	  řepě	  z	  knihy	  Trnková,	  K.	  2011:	  Trnkův	  špalíček	  říkadel,	  písniček	  a	  
pohádek.	  	  
-‐	  povídáme	  si	  o	  rodině,	  domově	  a	  jednotlivých	  rolích	  v	  rodině,	  seznamujeme	  se	  s	  jmény	  rodičů,	  
prarodičů,	  sourozenců	  
-‐	  hrajeme	  si	  na	  divadlo,	  dramatizujeme	  příběh	  
	  

	  

 


