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Vzdělávací cíle 

 Dokázat pojmenovat lesní plody, které nejčastěji potkáváme v lese 

 Dokázat přiřadit listy k plodům 

 Naučit se básničku a písničku 

 Emušák Ferda – moucha radost 

 

Klíčové kompetence 

 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

Očekávané výstupy: 

 Poznat a pojmenovat většinu čím je obklopeno 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Dokázat popsat celou větou co vidím na obrázku (PPD: popisuje více věcí) 

o Umět říct jaký je rozdíl mezi dvěma plodinami (barva, tvar, podle hmatu atd…) 

o Podzimní hádanky 

o Poslech pohádky, převyprávění pohádky 

 Jazyková pregramotnost  

o Vytleskávání slov + kolik slabik má slovo 

o PPD: určení první hlásky ve slově + zkusit určit další slovo na stejné písmeno 

 Matematická pregramotnost 

o Počítání 1-5, méně x více, menší x větší 

o Pojmy: nad, pod, vedle, za, na, před 

o PPD: práce s přírodninami a počítání 1 – 10, seřazování od nejmenší po 

největší 

 Logopedická prevence 

o Gymnastika mluvidel (správné dýchání, práce s jazykem) 



 Básnička: „Kaštany“ 

o Copak je to za rány? Slyším padat kaštany. Hledám v trávě, kdepak jsou? Vidím 

kouli pichlavou. Už ho mám a ihned vím, panáčka z něj vyrobím. 

 

Grafomotorika 

o Nejmenší děti: rovné čáry (padající žalud) 

o Starší dětí: listnaté cestičky 

o PPD: vybarvování podle čísel a barvy 

 

Emoční rozvoj 

 Emušák Ferda – seznámení s mouchami. Moucha radost 

 Hodnocení sám sebe 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Samostatné oblékání, ukládání věcí na své místo, dokázat přetočit své věci, když jsou 

naruby, správné stolování 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Povídání o tom, proč máme každý den na svačinu ovoce nebo zeleninu 

 Každodenní procházky do lesa nebo na školní zahradu, povídání o tom, proč je 

důležité chodit ven na čerstvý vzduch 

Výtvarné činnosti 

 Kaštánek – malování voskovkami, stříhání, lepení, domalování obličeje 

 PPD: Kaštánek – stříhání celé postavy, lepení a domalování obličeje 

 Navlékání šípků do různých tvarů 

Hudebně dramatické aktivity 

o Písnička: „Lesní skřítci“ 

o Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání a nácvik písničky 

o Společně s dětmi vymyšlení doprovodného pohybu 

o Sluchové cvičení, společné taneční cvičení 

 

Pohyb 

o Rozběhání: „Který drak chybí“? 

o Protažení: Cvičení s říkankou: Básničky: „Dobrý den“ „Cvičeníčko“, cvičení s lesními 

plodinami + cvičení na ploché nohy „Medvěd“ + relaxace „ Bublina“ – vyprávění o 

lese, co slyšíme, cítíme, dýchání do bříška, relaxace s kaštany 

o PH: „Hry s padákem“, Překážkové dráhy, „Tiše, tiše, ježek spí“ 

 



Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Popisování obrázků 

 Zkusit mluvit celou větou (dbáme na správnou skladbu slova) 

 

 

Ostatní: 

 Poznávání plodů pomocí lupy 

 Poznávání plodů pomocí hmatu 

 Znaky podzimu (přiřazování) Práce s kaštany (stavění podle předlohy) 

 Přiřadit správně listy ke stromu podle barvy 

 V kruhu básnička „Dešťové kapičky“ na rozhýbání prstů 

 Foukání do listů 

 Nastavení kalendáře 


