
 

 

 

Integrovaný blok - DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Tématický celek - Strašidláci, strašuláci  
Vzdělávací cíle: 

- seznámit děti se svátkem dušiček (U NÁS) a halloween, jak se slaví u nás a jinde ve světě 

- DEN, KDY VZPOMÍNÁME NA MILOVANÉ, KTEŘÍ JIŽ S NÁMI NEJSOU - 

VÝZNAM ZAPÁLENÍ SVÍČKY /KAŽDOROČNÍ TRADICE OD POČÁTKU VĚKŮ/, 

PODLE TRADICE MOHLI ZEMŘELÍ V TENTO DEN ZPÁTKY NA SVĚT; V 

DÁVNÝCH DOBÁCH SE V TENTO DEN TAKÉ CHODILO NA KOLEDU, 

KOLEDNÍCI DOSTÁVALI ROHLÍKY 

- VÝZNAM SPOLEČNÉHO SCHÁZENÍ se A SDÍLENÍ, SOUNÁLEŽITOST V 

RODINĚ 

- SNAŽIT SE ODBOURÁVAT STRACH U DĚTÍ (STRACHOVÝ PYTEL,MLUVIT O 

STRACHU-BOJÍŠ SE NĚČEHO A PROČ, NEBÁT SE, PÍSNIČKA O LEGRACI Z 

BUBÁKŮ) 

- UKÁZAT DĚTEM SYMBOLY SVÁTKU DUŠIČEK U NÁS (Lucerna, SVÍČKA, 

VĚNEČEK, KVĚTINA, HŘBITOV) A V cizích zemích - japonsko, mexiko, nepál, 

amerika (dýně-kdo má před domem vydlabanou dýni se svíčkou je to symbol, že děti 

mohou přijít na koledu, dýně je symbolem svícení mrtvým na cestu, KOLEDA, 

VŠELIJAKÁ STRAŠIDLA, PAVOUK, PŘEVLEKY, oranžová a černá barva, strašidla) 

- procházka na hřbitov, případně strašidelný rej; počítání strašidýlek - přikládání čísel a 

bubáčků 

 

klíčové kompetence: - d. si všímá  dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k 

řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

očekávané výstupy: - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, 

sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

vzdělávací nabídka: - připomenutí podzimních svátků - dušičky; časová orientace (dny v týdnu, 

roční období) 

 

pohybové činnosti:  

● ph: lov dýní; na strašidla; tanec strašidel 

● opičí a překážková dráha - přeskoky, skoky snožmo, lezení, plazení, přeskoky, slalom apod. 

chůze na soustředění po linii se svíčkou 

● každodenní protažení celého těla pomocí pozdravu Slunce, závěrečná relaxace s písní v 

tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 

● hry se strachovým pytlem - překonávání strachu, podpoření nebojácnosti a odvahy 

 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

● výtvarná činnost  “PAVUČINKA”  - TMAVÁ ČTVRTKA, HERKULES, ŠTĚTEC, SŮL, 

VODOVKY - MALBA, ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY drobením soli,, ZAPOUŠTĚNÍ 

BAREV 

● omalovánky s dušičkovou tematikou 

● vystřihovánka “dýně” - stříhání, lepení, vybarvování, správné držení tužky 



 

 

Grafomotorika:  

● pavoučí síť- dokresli linie pavoučí sítě., mladší děti - dýně- obkreslení oválu v podobě dýně 

 

Jazyk a řeč: 

● BÁSNIČKA - “STRAŠIDLO” - CO TO SLYŠÍM, CUPY DUPY, JEŽÍ SE MI Z TOHO 

CHLUPY, KOUKÁM NA TU DIVNOU VĚC, NEJSEM PŘECI ZBABĚLEC. TO NÁŠ PŘÍTEL 

ZAJÍČEK, HOPSAL SI PŘES CHODNÍČEK 

● jazyková cvičení a cvičení mluvidel 

● shlédnutí příběhu “chaloupka na vršku” - jak to bylo na dušičky 

● poslech příběhu, úryvek z knihy “babička” o dušičkách - rozhovor, převyprávění příběhu, 

otázky 

 

 

Hudebně-dramatická činnost:  

● nácvik nové písně “STRAŠÁCI, BUBÁCi”; další písně s podzimní tematikou - vrabec a 

sýkorka, ježci, sedí liška, drak, lečo, zajíček apod.; dechová cvičení, rozezpívání  


