
Barevný podzim

Procvičíme názvy stromů

https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc

Pohádka  - broučci podzim

https://www.youtube.com/watch?v=2VGHMjGvGP4

Chaloupka na vršku - 10 Jak děti pekly brambory

https://www.youtube.com/watch?v=f8DdU_CPCyc

Několik podzimních hádanek

Maličké zvířátko zrzavý kožíšek spořádá zakrátko lískový oříšek.Maličké zvířátko je tahle 
čiperka,větvičku přeskočí
i když je nevelká. - veverka

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?  - podzim

Obouváš je na nožičky, můžeš s nimi do vodičky. Kaluže jim nevadí, nestudí a nechladí. 
Kamarádí s deštíkem, pláštěnkou a deštníkem.  - holínky

Sfoukne listí ze stromu, sundá čepku z hlavy, foukne vůni do domu, létání ho baví. Vítr

Dva černí berani venku se prohání. Jen do sebe růžkem strčí, hned z nich voda proudem crčí. -
mraky 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity?  - déšť, ježek

Zazpívejte si písničku stromy –Svěrák, Uhlíř

https://www.youtube.com/watch?v=Txliy8f9sEY

K poslechu, pohybovému ztvárnění s šátečky, kousky látky, krepáky, tanec a pohyb dle 
hudby, dle fantazie,  „vyblbnutí“…

-  chůze, běh, po špičkách, skoky, lezení po 4, ve vzporu dřepmo,.. 

- s šátečky, kousky látky, krepáky – můžeme vyzkoušet různé možnosti pohybu – 
v jedné ruce, ruce vystřídáme– mávání nahoru, dolů, kruh před tělem,nad tělem, 
s pohybem trupu ze dřepu do stoje a zpět, obouruč – nahoru, dolů, jemně,rychle, chůze
s položeným šátkem, stuhou na hlavě, slalom, mezi stužkami, šátečky,…

Rej skřítků – A. Dvořák -   https://www.youtube.com/watch?v=nSu5Q_kEJi4  

Vivaldi – Podzim  https://www.youtube.com/watch?v=H7hGiZ579cs
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Zahrajeme si s obrázky podzimu – poznávání, řeč, sluchové vnímání

- Povídáme ,co k podzimu patří – pojmenujeme obrázky

- Proč obrázky patří k podzimu– s pomocí, poté dítko samo - celou větou např: na podzim sbírá

veverka oříšky, chystá se na zimu, na podzim pouštíme draka, ..

- Tvoříme hádanky: nejprve dospělí - na co myslím – létá ve větru, má na sobě nitku, na které 

jsou mašličky, bývá barevný 

- Hádanky zkouší tvořit dítko – dle věku

- Obrázky vytleskáme – na slabiky – ve- ver-ka, drak, prší, dýně, listí, kaštany, … starší děti 

slabiky spočítají

- Tvoříme zdrobněliny- velké x malé veverka x veveřička ,drak x dráček

- Vybereme několik obrázků – zpočátku např. 3, dospělí říká slova různá, pokud řekne slovo na 

obrázku, dítě bouchne, skočí, …

- Pro starší: Hádej co řeknu: Dospělí obrázek slabikuje – slabiky hodně rozdělí vla – što- vka, 

dítko pozná, později slovo vyhláskuje a d. zkusí poznat – d-e-š-t-n-í-k – co to je?



Zdroj https://cz.pinterest.com/pin/377246906290963129/



Vyrábění z podzimních listů:

Můžete si zkusit vytvořit nějaké zvířátko z listů – pokud byste potřebovali inspiraci:

https://www.youtube.com/watch?v=G19Sm1nDQ54

 Podzimní věnec – vystřihneme kruh z tvrdšího papíru nebo z papírového tácku, nasbíráme podzimní 
listí, které nejprve můžeme  vylisovat, pak nalepujeme na připravený kruh, nebo listy vyrobíme 
z papíru – vystřihneme, lze doplnit dalšími přírodninami dle fantazie

https://cz.pinterest.com/pin/377246906291593157/

Podzimní skřítci – do truhlíku z hlínou nebo do květníku píchneme delší tyčku nebo špajli, na špejli 
postupně napoichujeme listy, trochu stačujeme, na kocni tyčky přidáme kuličku – hlavu 
z polystyrenové kouličky, pokud nemáme lze využít hlavu z papíru – kuličku zmačkanou, placatý kruh
vystřihnutý, malý kaštan, šípek, …

https://www.youtube.com/watch?v=G19Sm1nDQ54


A něco i s barvami:

https://cz.pinterest.com/pin/377246906286941331/

Zrakové vnímání:

Najdi jiný list:

https://cz.pinterest.com/pin/377246906286941331/
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