
Téma na měsíc ŘÍJEN: 

O podzimním čarování 

 

Vybrané vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

 

• Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

• Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

• Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

orientovat se v elementárním počtu cca do 10 ti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 

více, stejně, méně, první, poslední, atd.) 

• Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

• Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých 

situacích samostatně, jinak s pomocí) 

• Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

• Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 

názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

• Spolupracovat s ostatními 

• Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

• Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a 

v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 

v obchodě, u lékaře apod.) 

• Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem nás se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat 

• Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 

všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

• Koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

• Zachovávat správně držení těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma na měsíc ŘÍJEN: 

O podzimním čarování 

 

1. týden 

Komunikační kruh – tento měsíc se budeme věnovat plodům, které se urodily. Ovoce a zelenina jsou důležité 

pro naše zdraví. Rozdělujeme je, říkáme si rozdíly mezi nimi, porovnáváme je mezi sebou. Dále se učíme 

toleranci mezi kamarády nejenom při volné hře. 

 

Literární chvilky – Jak se zajíc stal zahradníkem – pohádka 

Báseň- Ovocný salát, Ten red apples 

Píseň- Apples and bananas, Koulelo se koulelo 

Poslech relaxační hudby 

 

Ranní cvičení – Krtkova rozcvička 

PH Na kouzelníka 

Relaxace- Máme zdravé tělo 

Prodejna ovoce 

Výtvarné činnosti – výroba jablíček z koule z papíru 

Příprava ovocného salátu 

Smyslová činnost – poznáváme povrch jablka, mrkve aj., popisujeme, co cítíme, co se koulí a co ne, 

určování ovoce podle chuti 

Logohrátky – Logopedický screening a procvičování mluvidel 

Matematická představivost – více, méně ovoce a zeleniny  
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Téma na měsíc ŘÍJEN: 

O podzimním čarování 

 

2. týden 

Komunikační kruh Tento týden se budeme dále věnovat tématu ovoce a zeleniny. Procvičujeme třídění ovoce 

a zeleniny. Budeme rozvíjet emoce- reakce na pohádku. Věnujeme se také základním počtům- menší děti si 

budou osvojovat počet do pěti, větší děti do deseti (popřípadě i více).  

Literární chvilka Jak mrkev hledala svoji barvu- pohádka 

Báseň – Barvy ovoce, Lovely bananas 

Píseň- Fruit song, Měla babka čtyři jabka 

Pohybové činnosti - Hra na sadaře 

   Hra Kompot 

   Ranní rozcvičení celého těla, protažení 

   Na veverky 

Výtvarné činnosti- Vytvoření ovocného stromu 

Smyslová činnost – zkoumání dalšího ovoce a zeleniny hlatem 

Logohrátky – procvičování mluvidel 

Matematická představivost – počet do pěti, Skládání rozstříhaných fotografií zeleniny a ovoce 
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Téma na měsíc ŘÍJEN: 

O podzimním čarování 

 

3. týden 

Komunikační kruh – Tento týden si povídáme o důležitosti vitamínů z ovoce a zeleniny a o bacilech. Co jsou 

bacily a co dělají? Jak je zaženeme? Prevence. Jak jinak se dá zabránit nemocem? 

 

Literární chvilka- Pohádka – O zlém bacilu a hodném Vitaminu 

   -báseň- Brush your teeth, Něco je kulaté 

   -píseň- sick song, Cibulenka 

Pohybové činnosti – Vitamin honí bacily 

   Na vitaminy a bacily 

   Relaxace- Máme zdravé tělo 

   Prodejna ovoce  

Výtvarné činnosti -výroba bacilů 

Základní matematické představy -počítáme vitamíny a bacily, málo méně a o kolik 

Smyslová činnost – hledání bacilů a vitaminů v čočce 

Logohrátky – procvičování mluvidel 
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4. týden 

Komunikační kruh – Tento týden se zaměříme na semínka, kterých je spoustu druhů a velikostí. Budeme si o 

nich povídat, budeme je porovnávat a popisovat. Dále se zaměřujeme na kamarádské vztahy mezi dětmi, na 

společnou činnost a vzájemnou toleranci- všichni jsme kamarádi, kteří se tolerují a mají svůj názor a potřeby. 

Jak se dostanou semínka z šišky? Jak se semínka pohybují? 

Pohybové činnosti- Vycházka do lesa do okolí MŠ 

   Hra Na veverky 

   Hra Pomáháme veverce 

   Hra Ptáčci sbírají jeřabiny 

    

Literární chvilka- Pohádka- Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin, hodnotíme pohádku a její postavy 

Básně- Spadla šiška na Františka, Five little seeds 

Písně- Veverka, čiperka, Grey squirrel 

Výtvatné činnosti- výroba semínkových placiček, obrázek z kaštanů 

Základní matematické představy – malá, větší, největší šiška 

Smyslové činnosti- chytré obrázky- spojujeme semínka s jejich rostlinami 

Logohrátky – procvičování mluvidel ke zlepšení řečového projevu 

 

 


