
IB: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

TÉMATICKÝ CELEK: OVOCE 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Společné seznámení s tancem 

 Naučit se společně báseň 

 Znát vybrané druhy ovoce – poznat jak vypadá podle hmatu, podle chuti, jak se 

jmenuje, umět popsat jeho tvar – kulatý, protáhlý, oválný, 

 Vytvořit si kladný vztah k ovoci 

 Vědět, že jsou dny v týdnu a že máme roční období, jak se jmenují 

 Bezpečně se orientovat v prostředí MŠ 

 PPD – početní úkony – počítání ovoce (kolik ho je na stromě, kolik ho popadalo –  

porovnání více x méně) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

 Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (běžné ovoce, ovocné stromy na 

zahradě) 

 Rozlišit ovoce zrakem i chutí 

 Všímat si rozdílů a podobností 

 

JAZYK A ŘEČ 

Básně a říkadla: 

 Dokud švestka nedozraje 

 Foukej,  foukej větříčku 

Rozvoj komunikace: 

 Jak vypadá ovoce (popis jednotlivého ovoce – jejich barva, tvar) 

 Co je prospěšné pro mé zdraví a proč ( vitamíny v ovoci )  

 Co můžu z ovoce udělat?? 

Grafomotorika: 

 Mladší děti jablíčko 

 Starší děti – ovoce na stromě a na talíři 

Hudebně dramatické aktivity: 

Měla babka 4 jabka – mazurka 



Písně: 

 Měla babka 4 jabka, Pod naším okýnkem,  

Výtvarné činnosti: 

 „Zavařování“ obtisky jablka (hrušky) do sklenic (temperové barvy) 

Pohyb: 

 Vitamin honí bacila (obdoba hry na kočku a myš) 

 Kompot – značky, polštářky v kruhu (každé dítě drží obrázek s ovocem, podle toho 

jaké se řekne ovoce – tak dítě s daným ovocem si sedne na značku, pokud se řekne 

kompot, sednou si všechny děti 

 Na kouzelníka – čaruji, čaruji. Ještě dnes ať je tady černý les. A v něm samé třešně, 

hrušky, mrkve, papriky atd. Děti se rozmístí podle daného ovoce nebo zeleniny 

k obrazu stromu nebo záhonu 

 Relaxace  - máme zdravé tělo – navození představy, jak do celého těla proudí síla, 

děti poslouchají relaxační hudbu 

 Cvičení rovnováhy 

Poznávání: 

 Ochutnávání ovoce, poznat ovoce podle hmatu – rozvoj smyslů 

 Rozdělení ovoce podle barev 

 Co roste na záhoně, co na stromě (rozlišení ovoce a zeleniny) 

Pohádky a příběhy: 

Jak se zajíc stal zahradníkem (rok s krtkem) - divadlo 

 

 

 

 

 

 


