
Milé děti z naší třídy Pampelišky, protože se nemůžeme vidět ve třídě

spolu, připravily jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné starší

sourozence vše tak, aby se vám po školce nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.

Vaše paní učitelky Petra a Denisa

Říjen

O VELIKÉ ŘEPĚ

Distanční vzdělávání

1 týden: Dědečkova zahrada

2 týden: Dědeček sklízí řepu

3 týden: Dědeček s babičkou v lese

4 týden: Dědečkovi vyrostla na zahradě dýně

 Upevnit si pravidla MŠ a třídy

 Vést děti k navazování kontaktů a prosociálního chování, vzájemnému naslouchání

 Posilovat radost z poznání a společného prožívání

 Rozvíjet celkovou sebeobsluhu

 Vytvářet zdravé životní návyky, styl a prevence socio-patologických jevů

 Poznat všechny druhy zeleniny a ovoce ze zahrady

 Rozvoj hudebně pohybových dovedností, naučit se písničky, básničky, tanečky

 Rozpoznat základní i doplňkové barvy

 Učit se domluvit se druhým kamarádem

 Všímat si vlastností ovoce a zeleniny dle chuti

 Poznat ovocný strom v době, kdy má plody – jabloň, hrušeň

 Všímat si změn v přírodě

 Učit se rozlišovat délku slov



 Spojit  časové  představy  ve  spojení  s činnostmi,  které  děti  pravidelně  vykonávají  a

naučit  se je správně pojmenovat – ráno, poledne,  odpoledne,  večer,  den, noc, dny v

týdnu

 Učit se omezovat impulzivní projevy chování

 Používat všechny slovní druhy

 Rozlišit geometrické tvary

 Rozvíjíme paměť, pozornost, fantazii a představivost

 Seznámení s podzimními i polními plodinami (ovoce, zeleninu, základní druhy jedlých i

nejedlých hub, kaštany, žaludy, bukvice, jeřabiny, šípky apod.)

 Připomeneme si pohádku O Veliké řepě, snaha o vyprávění podle obrázku i bez obrázku

 Rozvíjíme  komunikační  dovednosti  –  popisujeme  vybraný  obrázek  rozvitou  větou,

používáme všechny slovní druhy i předložkové vazby.

 Posilujeme základní hygienické návyky, prosociální chování.

 Snažíme se trénovat pozornost a postupně ji prodlužovat, dokončit zadaný úkol

 Poznáváme zvyky a tradice Haloweenskéhol svátku u nás i v zahraničí

 Děti  si  opakují  známé  básničky  s podzimní  tématikou  a  procvičit  hybnost  jazyka

s dýchacími cviky

 Upevňujeme si předložkové vazby (před, za, pod, nad, u, mezi)

 Procvičit předmatematické dovednosti 1 – 10

 Uvolňujeme jemnou motoriku – modelování ovoce, zeleniny, houby… podle daného

pokynu

 Naučíme se pracovat s netradičním materiálem (dlabání dýně)

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – povídáme si

Povídáme si  o  ovoci,  zelenině,  houbách i  ostatních  plodinách,  které  nám na podzim

příroda poskytuje

 Pomůcky:  například  plyšák  Řepa  nebo  třeba  loutka,  maňásek  dědečka,  pohádka  O

Veliké řepě v knize nebo na PC, obrázky ovoce, zeleniny, …

 Povíme  si  celou  pohádku  O  Veliké  řepě  -  https://www.youtube.com/watch?

v=Y6noz8e2IOM

 Popíšeme si jeden obrázek z pohádky O Veliké řepě a povíme si o tom, co dělá dědeček.

Na závěr je spočítáme. 

 Vyjmenujeme  postavy  z pohádky  podle  obrázku,  dokážeme je  pojmenovat  a  popsat

jejich činnost.



 Povíme si posloupnost o růstu řepy – příprava záhonku, sázení, zalévání, …

 Povíme si, proč si lidé vzájemně pomáhají.

 Seznámíme se s druhy ovoce a zeleniny – přesné pojmenování a popis a naučíme se

pojmenovat tropické ovoce.

 Rozvíjíme předmatematické dovednosti 1 – 10 (počítáme ovoce, zeleninu, přiřazujeme

je podle daných kritérií), přiřadíme počet k danému číslu.

 Naučit se odpovědět na otázky: Jaké znáš ovoce, zeleninu? Které plodiny můžeme jíst a

které plodiny její zvířátka? Jak se staráme o políčko a co všechno k tomu potřebujeme?

Jak roste řepa nebo jiný druh zeleniny? Víš, jaké ovoce a zelenina je sladké, kyselé,

štiplavé, pálivé …? Dokážeš ovoce, zeleninu, ale i plodiny srovnat podle velikosti?

Povídáme si o Halloweenu:

➢ Co to vlastně je Halloween? Slaví se u nás? Jak se slaví v zahraničí? Odkud tato tradice

pohcází?

➢ Jaké zvyky a tradice máme u nás (dušičky). Proč se dušičky slaví?

➢ Halloween  se  slaví  31.  října,  většinou  dětmi,  které  se  převlékají  do  strašidelných

kostýmů a chodí koledovat o sladkosti od domu k domu. 

➢ Halloween se slaví v anglicky mluvících zemích – USA, Kanada, Velká Británie, Irsko,

Austrálie, Nový Zéland. 

➢ Původní název byl z anglického All – hallow – even – předvečer, vigilie všech svatých,

první nešpory. 

➢ Symboly Halloweenu – dýně, čarodějnice, duchové, ohně, barvy (černá a oranžová).

➢ Dále viz přílohy Halloween a Povídání o Halloweenu – texty k tomuto svátku.

➢ Společná diskuse na dané téma. 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – pravidla – upevňujem třídní pravidla i kouzelná slovíčka 

OUŠKOVÉ PRAVIDLO

 s dětmi na základě příkladů a činností vymyslíme pravidla (například: když 1 mluví,

další mu naslouchá; nekřičíme, nepískáme)



PUSINKOVÉ PRAVIDLO

 gymnastika  mluvidel:  dáváme  pusy,  ulizujeme  rty,  přejíždíme  jazykem  po  zubech,

špulíme rty, nafukujeme tváře a propícháváme je jako balonky (děti to moc baví, smějí

se)

 povídáme si, kdy mluvíme a kdy nasloucháme ….

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

 vymýšlíme  pravidla  vhodnými  otázkami  -  chodíme  tiše,  nedupeme,  kopeme  jen  do

míče..

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO

 Vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, uklízíme po sobě ve třídě, doma i na

zahradě - „K čemu potřebujeme ručičky?“, „Jak se o ručičky musíme starat?“, „Pokud

zazvoní zvoneček a končí hra, co musí ručičky udělat?“

ODPOČINKOVÉ PRAVIDLO

 Před odpočinkem si oblečení  složíme na židličku,  posloucháme pohádku a nerušíme

ostatní kamarády, postýlky jsou na spaní a odpočinek

TALÍŘKOVÉ PRAVIDLO

 U stolečku hezky sedíme, pusinku otevíráme pouze na jídlo, po jídle si po sobě uklidíme

nádobí.

POBYT VENKU

 Pozorování  změn  v přírodě,  rozmanitost  barevné  škály  (pojmenování  základních  a

doplňkových barev)

 Zaměřit se přírodní plodiny (kaštany, žaludy, jeřabiny….)

 Podívat se, které kytičky ještě kvetou a zkusit si je pojmenovat

 Pozorování podzimního počasí 

 Naučit se složit z kamínků různé druhy ovoce a zeleniny

 Rozvíjet hrubou motoriku – skákání panáka, prolézání na dětském hřišti



LOGICKÉ MYŠLENÍ – hádanky

➢ Kdo bez štětce, bez barev obarví nám pestře les? (podzim) 

➢ Na podzim se hejna sletí, v cizí kraje od nás letí. Až nastane jarní čas, navrátí se  

zpátky zas. (stěhovaví ptáci) 

➢ Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. (strom) 

➢ Dokud sedí - je zelený, když letí - žloutne, a když leží - zčerná. (list) 

➢ Co se nečeše hřebenem, ale rukou? (ovoce) 

➢ Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku, hovím si v mechu v lesíčku. (hřib) 

➢ Otec má tisíc synů, každému čepici sjedná, a sobě nemůže. (dub a žaludy) 

➢ Nemá ruce, a přece silně bije. (hrom) 

POHYBOVÉ HRY - říkanky: 

Na kočku a na myš

Myšičko myš, pojď ke mně blíž,

nepůjdu kocourku nebo mně sníš





ROZVOJ PAMĚTI - básničky

Řepa

Vyrostla řepa veliká, dědeček k ní utíká.

Chce ji dneska vytáhnout, za listy jí potáhnout. 

Ale ouha, řepa nejde …

Poprosí dědeček babičku, ta zavolá na vnučku,

vnučka pejska ještě volá, kočička hned běží zdola.

Ale ouha, řepa nejde …

Co si asi počnou všichni? Myšičky si náhle všimli.

Všichni táhnou potahují, řepa už to neustojí.

Válejí se všichni v távě, s myškou řepu zvládli hravě.

BRAMBORY 

Kopu, kopu brambory, mám jich plné komory.

Uvařím je na loupačku, pozvu na ně naši Kačku. 

Ta se bude mít!

Kopu, kopu brambory, mám njich plné komory.

Uvařím z nich hrnec kaše, pochutná si na ní Vašek. Ten se bude mít!

DNY V TÝDNU

Ponděli, pondělí, táta práci rozdělí. 

Úterý, úterý, dá nám čisté zástěry.

Ve středu, ve středu, už to s rýčem dovedu.

Čtvrtek, čtvrtek, ryji jako krtek.

V pátek, v pátek  už čekáme svátek.

V sobotu, v sobotu skončíme tu lopotu. 

A když příjde neděle, vstává se nám zvesele. 



Halloween

Dýně támhle, dýně tady,

vydlabané mají hlavy.

Je totiž ten svátek známý,

halloween teď každý slaví.

My se duchů nebojíme, 

dýně pěkně rozsvítíme.

Ty se leknou, jasná věc,

my si dáme dlabanec.

HMATOVÉ HRY – tzv. Poznáš co je v pytlíčku?

Co držíš v ruce?

 Úkolem je rozpoznat jednotlivé druhy ovoce, zeleniny nebo plodiny podle hmatu, tvaru

 Je možné hrát na ploše stolu, na koberci dítě má zavázané oči a sáhne si do textilního

pytlíčku pro určitou věc, kterou se snaží rozpoznat.

SMYSLOVÉ   HRY -    deset vteřin

➢ Potřebujeme:  5 tvarů – můžeme nastříhat  z  papíru (kolo,  ovál,  čtverec,  obdelník,  

trojúhelník), papír o velikosti A4 a psací potřeby.

➢ Naším úkolem je poskládat tvary za sebou a úkolem dítěte je si tvary zapamatovat  

(během 10 vteřin). 

➢ Dítě následně kreslí tvary na papír tak, jak si je pamatuje.

➢ Hru lze opakovat změnou pořadí tvarů.

HUDEBNÍ ČINNOSTI - písnička

Šel zahradník

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou

vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.

Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen.

Vykopal ji zahradníček z okna ven, z okna ven.



Hop hej, cibuláři

Hop hej cibuláři, cibuláři jedou, 

hop hej cibuličku, cibuličku vezou.

Cibulička hladká, má panenka sladká,*

Hop hej, cibuláři, cibuláři jedou.

Cibuláři jedou, cibuličku vezou, cibu, cibu, cibuličku,

budou ji prodávat po trojníčku.

Pod naším okýnkem

Pod naším okýnkem, rostou tam dvě růže, pod naším okýnkem, roste tam štěp.¨

Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička, jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med. 

R.: Když náladu máš, je ti dobře,

Máme doma obludu

Máme doma obludu, já vím, my víme.

Přihnala se k obědu, já vím, my víme.

Teď má pusu od medu, já vím, my víme.

Odjela na mopedu, stalo se to ve středu.

Máme doma upíra, já vím, my víme.

Na půdě se zavírá, já vím, my víme.

Čuchal česnek s cibulí, já vím, my víme.

Zub mu vypad, teď bulí, stalo se to v pondělí.

Máme doma příšeru, já vím, my víme.

Přiletěla k večeru, já vím, my víme.

Zavětřila dobrotu, já vím, my víme.

Narazila do plotu, stalo se to v sobotu.

Máme doma strašidlo, já vím, my víme.

Do povidel upadlo, já vím, my víme.

Spí pod bílým papírem, já vím, my víme.

Uletělo s upírem, stalo se to předvčírem.



V lese

Všude po lese něco děje se padadam pádam pádam pam,

šišky padají, ptáci lítají, padadam pádam pádam pam.

R: Kolem sebe koukej, v lese tiše musíš být!

Vidím houbičky, hnědé hlavičky, padadam pádam pádam pam,

vlevo od jedle – houby nejedlé, padadam pádam pádam pam.

R: Kolem sebe koukej, v lese tiše musíš být!

Plno zázraků, stromy do mraků - padadam pádam pádam pam,

díra v pařezu – tu nelezu! - padadam pádam pádam pam.

Je tu kapradí, to mi nevadí - padadam pádam pádam pam,

skáču v pohodě, šup – jsem ve vodě, padadam pádam pádam pam.

Pro šikovné rodiče nebo sourozence i s notičkami:











GRAFOMOTORIKA - pracovní listy 

Znáš Šimonovy přátele?

 Obtahování jablíček



 Počítání ovoce podle čísel



 Přiřazování podle počtu teček



 Dokreslit kopečky na poli



 Domalovat druhou část zeleniny



 Stíny – poznáš daný stín k zelenině



 Bludiště – najdeš cestičku červíkovi



 Rozlišíš překrývající jablka 



VÝTVARNÉ ČINNOSTI – Ovoce, zelenina

Realizace:

➢ výtvarná technika (postup): práce s barevným papírem (možno i krepový), čtvrtka,  
nůžky, lepidlo.

➢ Nejprve  si  natrháme  kousky  barevného  papíru  a  předkreslíme  si  šablonu  ovoce,  
zeleniny…Kousky barevného papíru zmuchláme a ty pak nalepíme na vystřiženou  
šablonu.



Veselá houbička

➢ Z bílého papíru velikosti A5 vystřihneme houbičce nožičku, tu zmuchláme a opět  

narovnáme do původního tvaru – vytvoříme tím strukturu.

➢ Z červeného papíru velikosti A5 poskládáme harmoniku – začínáme skládat od krátké 

strany.  Harmoniku  složíme  na  polovinu  a  tyto  poloviny  slepíme  k  sobě.  Kraje  

roztáhneme, čímž nám vznikne klobouček, který posadíme (přilepíme lepidlem) na  

nožičku.

➢ Opět  z  bílého  papíru  vystříháme  malá  kolečka,  která  nalepíme  muchomůrce  na  

klobouček.

Vyrob si svou dýni

Potřebujeme:

➢ Barevný papír oranžový 1 ks 

➢ Barevný papír zelený 1 ks

➢ Barevný papír černý 1 ks

➢ nůžky 1 ks 

➢ lepidlo 1 ks 

➢ provázek 1 ks



Nachystáme si vše potřebné. 

2. Čtvrtky oranžového (dle fantazie i žlutý, hnědý)  papíru nařežte proužky přibližně 1,5 cm 
široké.(Pomahají dětičky, rozvijí jemnou motoriku i práci s nůžkami)

3. Děrovačkou na papír nebo jako ja jehlici udělejte na každém konci i protilehlém 
otvor. Mezi levým a pravým koncem natáhněte nit, která bude držet dýni pohromadě. Proužky
papíru stejnoměrně rozevřete tak aby vznikl kulatý tvar.

4. Vystřihněte z barevného zeleného papíru list dýně, můžete stopku a přilepte lepidlem k 
hotové dýni.

5. Na závěr vystřihněte z barevného černého papíru oči, nos, "pusu" spíš škleb ) také 
přilepíme k dýni. 



➢ POZOR na bezpečnost při práci s lepidlem, případně i nůžkami!

➢ Do kresby nezasahujeme, pouze radíme ohledně proporcí.

➢ Snažíme se vystihnout skutečné barvy a dokončit práci

➢ Pojmenovávání barev
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