
Milé  děti  z naší  třídy  Sedmikrásek,  protože  se  nemůžeme  vidět,  

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 Martina a Adéla 

Říjen

O veliké řepě

Distanční vzdělávání dle témat:

1 týden: Dědečkova zahrádka

2 týden: Dědeček sklízí řepu

3 týden: Dědeček s babičkou v lese

4 týden: Dědečkovi vyrostla na zahradě dýně

Náměty činností k     tématům:  

 Seznámení s pohádkou „O jabloňce,  větru a holčičce  Verunce“.  (Převyprávění 

pohádky), pohádka O veliké řepě

 Procvičování pojmů – před, za, pod, nad, vedle, mezi, poslední, první - 

 Seznámení  s různými  druhy  ovoce,  zeleniny,  plody  podzimu  jejich  využití  a 

zpracování. 

 Vyprávění  na téma les – pojmy myslivec, krmelec, lesní plody, lesní zvěř a jejich 

charakteristika.

 Procvičování  základních i  doplňkových barev  –  pozorování  změn v přírodě  – 

barevný podzim, barvy plodů. 

 Procvičování  geometrických  tvarů  (kruh,  čtverec,  trojúhelník,  obdelník)  – 



přirovnání-slunce=kruh, trojúhelník=střecha…..

 Matematická představivost – počítání od 1-5, pojmy méně, více……viz.pracovní 

listy níže

 Rozumová výchova – opakování  dnů v týdnu,  charakteristika ročních období, 

části dne ( ráno,……)

 Procvičování  paměti  a  rozvoj  slovní  zásoby viz.  básničky,  říkanky a  písničky 

viz.níže.

 Logopedické chvilky – nápodoba větru – foukání, lízání zmrzliny, posílání pusy, 

koník, čertík, mlaskání, nafukování tváří – děti vědí…..

 Jemná a  hrubá motorika –  práce  s modelínou,  navlékaní  korálku,  pomoc při 

přípravě pokrmů z tematických plodů (štrůdl, salát, polévka), pohybová říkadla 

viz. níže, pobyt venku

 Grafomotorika  viz.  pracovní  listy,  správný  úchop  tužky,  uvolnění  ramenního 

kloubu.

 Dlabání dýně, vaření pokrmů z dýně.



Poslech pohádky:







Pracovní listy, písničky a básničky: 

Vymodeluj listy z modelíny a doplň na šablonu stromu, kterou rodiče vsunou do průhledných desek či 
folie. 







Vystříhej bodliny ježečkovi podle linie.



Grafomotorické listy:

Dokresli podle vzoru, co jablíčku a houbám chybí. 





Omalovánka:



Časová posloupnost:



Procvičování pojmů za, před, první, poslední…:



Výtvarná činnost: 

Vystřihni si šablonu hrušky, tu připevni na čtvrtku a ťupkovací technikou pomocí houbičky nanášej 
barvu kolem šablonky. 

      

                               







Básničky a písničky: 



Foukej, fouhej, větříčku

Foukej, foukej větříčku,                   (stoj, ruce vzpažené, nakláníme se ze strany na stranu)

shoď mi jednu hruštičku,     (dřep)

shoď mi jednu nebo dvě,  (stoj, skáčeme na 1 noze, pak obou nohách)

budou sladké obě dvě.  (ruce v bok, zatočíme se)

Brambora

Koulela se ze dvora, (sed, motáme rukama)

takhle velká brambora. (sed, vzpažíme ruce a roztáhneme je)

Neviděla, neslyšela, (sed, ruce zakryji oči, pak uši)

že na ni padá závora. (sed, ruce spojíme, předpažíme a spouštíme shora dolů)

„Kam koukáš ty bramboro!“ (sed, vztyčený prst – ty,ty, ty)

„Na Tebe , ty bramboro!“ (sed, prstem ukazujeme na sebe a ťukáme do hrudníku)

Kdyby tudy projel vlak, (sed, ruce ohnuté podél těla, děláme vláček)

byl by z Tebe bramborák. (tleskáme, ruce při tleskání převracíme)



Písničky: 

Měla babka

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě,      (dva kroky bokem doleva, dva kroky doprava)

dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.   (prosíme a na budeme mít stejně tleskáme)

Měl dědoušek měl kožíšek a babička jupku,        (dva kroky bokem doleva, dva kroky 
doprava)

pojď, babičko, na mazurku, já si s tebou dupnu.   (prstem ukazujeme pojď, dupeme)

( Tančíme mazurku. Utvoří se dvojice. Tanečník za zády drží kamaráda před sebou za ruce. 
Dva kroky doleva, dva kroky do do boku doprava, houpavé pohyby horní části těla. Přední 
tanečníci se podívají na svého tanečníka nejprve zprava a poté zleva. Následuje otočka vlevo 
za svého tanečníka a tanec se opakuje. Lze tančit jednoduše bez utvoření dvojice.

Sedí liška pod dubem

Sedí liška pod dubem, 

má píšťalku a buben.

Na píšťalku píská, 

a na buben tříská. 

Běží liška k     Táboru  

Běží liška k Táboru, 

Nese pytel k zázvoru. 

Ježek za ní pospíchá, 

že jí pytel rozpíchá. 

Běž zajíčku běž za ní, 

pober jí to koření. 

Liška se mu schovala, 

ještě se mu vysmála. 

Další písně, které děti již znají: 

Šla Nanynka do zelí, Cib, Cib, cibulenka, Koulelo se, koulelo, Šel zahradník do zahrady.



Použité zdroje:
http://vytvarna-vychova.cz/kamaradi-vztahy-chovani/
www.predskolaci.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://cz.pinterest.com/
https://www.youtube.com

http://vytvarna-vychova.cz/kamaradi-vztahy-chovani/
https://cz.pinterest.com/
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