
Integrovaný blok: Dráček Papíráček   31. 10. – 4. 11. 2022 

Tématický celek: Listopad, lísteček mi na dlaň spad 

                                Dušičky – památka zemřelých 

Tento celek seznamuje děti se svátky a tradicí, která se váže k podzimnímu času. Vysvětluje dětem rozdíl mezi 

svátkem Dušiček a svátkem Halloweenu. 

Ve druhé části se zaměříme na období padání listí – co je toho příčinou a jak se stromy připravují na zimu. 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj kulturně společenských návyků a postoje dítěte (vědět, že hřbitov či smrt patří běžně k životu) 

 Rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností 

 Poznávání jiných kultur 

Očekávané výstupy 

 Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět 

přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o 

planetě \Zemi, vesmíru apod.) 

Klíčové kompetence 

 Seznámit se s tradicemi a pranostikami patřícími k tomuto období (u nás i v zahraničí) 

 Spolupracovat při pracovních a výtvarných činnostech, vyrábět z přírodních materiálů 

 Upevňovat přátelské vztahy při společně prožívaných chvílích, ohleduplnost, spolupráce 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – foukání do listu, logopedická chvilka „Na procházce“ 

Četba pohádky „ O malé dušičce“,  četba příběhu „ Listí“ a „Listopad“ - převyprávění 

Básnička – „Dušičky“ 

                    V kalendáři svátek máme, na zemřelé vzpomínáme. 

                      Na všechny, co s námi žili, vzpomeňme si v tuto chvíli. 

                      A za každou dušičku, zapálíme svíčku. 

PPD – Přídavná jména – „Jaký může být duch?“ 

Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

PPD - „let ducha“ - grafomotorický list 

 

 



Výtvarná činnost 

„Podzimní strom“ – obtiskování dlaně ruky, obtiskování listů 

- „Podzimní věnec s ježkem“ – stříhání, lepení, dokreslování  

Pohybová činnost 

Cvičení v hale – překážková dráha, PH „Na kočku a myš“, „Na rybáře“ 

Hry a cvičení s padákem 

Slalom „Let na koštěti“, pohybová improvizace „Ať žijí duchové“ 

„Chyť pavouka“ – namotávání provázku 

Hudební činnost 

- seznámení s písničkou „Listopad, listopad“ + nácvik  

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- poslech písniček s tematikou Dušiček a Halloweenu  PPD – která se Ti líbí nejvíce  

Matematická pregramotnost 

- vybarvi tolik obrázků, kolik je na kostce teček – ml. děti počet do 4- pracovní list 

                                                                                       st. děti počet do 6- pracovní list 

PPD: orientace na papíře (levá x pravá, nahoře x dole)- pracovní list  

          přiřaď správný stín – pracovní list 

          bludiště- pracovní list 

Emoční rozvoj 

„Jakou mám dnes náladu a proč?“ 

- sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy 

- správné návyky při osobní hygieně, používání toaletního papíru 

- příprava lůžka a lůžkovin na odpočinek, úklid do přihrádky po odpočívání 

Podpora dětí s OMJ – roční období, Halloween 

 

        

 

              

 



 

 

POHÁDKA O MALÉ DUŠIČCE  

Byla jednou jedna malá dušička. A ta malá dušička zjistila, že je světýlkem. Že je jedním z miliardy světýlek, které tvoří 

vesmír. Nocí svítí a září, aby všichni lidé na zemi mohli zvednout hlavu a vzpomínat na svoje blízké, které nás už 

opustili. Jenže naše malá dušička, i když kolem sebe měla spoustu přátel – světýlek byla trochu smutná. Stýskalo se ji 

po lidech, které musela upustit tam dole na zemi. Její přátelé tam nahoře ve vesmíru ji utěšovali: „Neboj i tvým lidem 

tam dole se po tobě stýská!“ „A jak to víš?“ Ptala se malá světelná dušička „To je jednoduché, vím. Podívej se dolů 

také tam svítí spousta malých plápolavých světýlek. To naše děti, rodiče a přátelé na nás vzpomínají a zapalují svíčky, 

abychom je mohly z té výšky také vidět. Jako oni vidí nás nahoře, když večer v noci zvednou hlavu. A neboj, jednou se 

pak tady nahoře všichni sejdeme.“ Dušičce se po této informaci udělalo lépe. A když jí někdy přepadl stesk nebo 

smutek podívala se dolů na plápolající svíčky, aby si připomněla, že není sama, že ve vzpomínkách jsou pořád vlastně 

všichni spolu. A začala ještě více zářit, aby si i dole ji všichni všimli. A podívali se na horu na nebe. Jednoho večera, 

když zase zhlížela dolů a vzpomínala. Ji napadlo, že by zase chtěla něco malého zažít společně s přáteli a s rodinou. 

Opět trošku posmutněla, ale už věděla, že má kolem sebe kamarády a těm může říct všechno, co jí tíží na duši. Když 

se svěřila se svým přáním, tak to po nebi zašumělo a pak znenadání ztichlo. Ta nejstarší a nejzářivější dušička na nebi 

se zasmála a povídá. „Je jedna noc v celém roce, jen jedna jediná, kdy můžeme sejít dolů k lidem ke svým blízkým. 

Oni nás sice nevidí, ale mnozí z nich nás cítí. A víš, kdy ta noc bude?“ „Nevím“ řekla stále smutná dušička. „Právě 

dnes! Stačí, abys sis to hodně moc přála a hned budeš u toho, kdo ti nejvíce chybí. Nesmíš se, ale zapomenout před 

rozedněním vrátit.“ A tak se malá dušička pustila do dobrodružství. A možná se její dobrodružství podobá tomu, co 

zažíváme někdy my všichni. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 


