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Říjen – Neználek je malým zahradníkem   (4. 10. 2021 – 8. 10. 2021) 

 

1. Třídění ovoce x zelenina a přiřazování k obrázku     Příloha č. 6 

= nachystáme si různé druhy zeleniny či ovoce a poté přiřazujeme skutečné plodiny 

k obrázkům. Potom roztřídíme ovoce na jednu hromádku x zeleninu na druhou. Až 

plodiny roztřídíme, tak můžeme se zavázanýma očima ochutnat plodiny a rozlišit 

ovoce a zeleninu podle chuti. 

 

2. Básnička  

 = naučíme se básničku 

  Červe, červe, červíčku  

neubližuj jablíčku,  

jablíčko by plakalo,  

ze stromu by padalo. 

 

3. Rozvíjení jemné motoriky 

= pokud máte doma modelínu, tak si z ní vymodelujeme ovoce nebo zeleninu a pokud 

budete chtít, tak poproste rodiče, aby Vám udělali fotku vymodelovaných plodin, a 

můžete ji zaslat na školní e-mail (zs.h.studenky@rps.cz). 

 

 

Říjen – Neználek potkal Ježka   (11. 10. 2021 – 15. 10. 2021) 

 

1. Soustředěně posloucháme pohádku 

Pohádka 

Žil byl v lese jeden ježek. Jmenoval se Pepíček. Celý podzim Pepík hledá spoustu sladkých 

jablíček. Bojí se zimy, v dlouhém chladu bývá hlad. Zásoby chtěl by nastřádat. Chodí v listí, 

běhá v mlází, jablíčka však nenachází. Smutně sedí ježek v trávě, usedavě pláče. Něco blízko 

zašumělo, kdosi kolem skáče. Je to zajíc neposeda. Vyslechne si, v čem je potíž a hned je tu 

jeho rada. „Rychle zajdi švestku hledat, nikdo jiný jablka nedá." Ježek spěchá ke švestce, ta 

jen smutně povídá: „Kdepak sladká jablíčka, ta já ti dát neumím. Můžeš si vzít modré švestky, 

nadělat z nich povidla." Ježek Pepa pláče dál. Něco blízko zašumělo, to koníček kolem 

pospíchal. Koník ježka lituje. Než bys řekl švec, další rada už tu je. „Jen se vydej za třešní, 
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kdo ta její jablka najde, ten je taky sní." Ježek běhá, listím slídí. Kde jsou jablka, kdo je vidí? 

Strom jen kývne větví. „ Kdo má sladké třešně rád, v mé koruně může si je natrhat. Jablíčka 

však, milý ježku, nemůžu ti dát." Ježek smutně zavzlyká. Něco blízko zašumělo, tiše mluví 

osika, „Ježku, zajdi za jabloní, krásná jablka rostou na ní." Ježek běží do sadu, jak je vděčný 

za radu! Jablůňka ho zdálky zdraví: „Vezmi si má jablíčka, Kdo je jí, ten nechuraví." A tak 

ježek od té doby ví, kde hledat sladké plody. 

 

= přečteme si pohádku. Položte si hlavu na stůl a pokaždé, když uslyšíte slovo JEŽEK, 

zvedněte hlavu a tleskněte. 

 

= jestli jste dávali, Nikolko, Anetko, Péťo a Staníku pozor, tak zkuste si 

odpovědět na tyto otázky: 

- Zda děti už viděly ježka? 

- Jak ježek vypadá a co má na svém těle? 

- Co ježek hledal? 

- Našel jablíčka? 

- Kde ta jablíčka našel? 

- Co je to osika? 

- Jak vypadá? 

- Co je to mlází? 

 

2. Básnička s pohybem 

 = pokusíme se naučit básničku Ježek  

  Já jsem ježek malinký,  (chůze volně po prostoru) 

  mám na sobě bodlinky. (prsty píchat do všech stran) 

  I když malé nožky mám, (zadupat na místě) 

  rychle s nimi utíkám.  (běžet na místě) 

  A pak, až se unavím,   

  do listí se posadím.  (sednout si na zem) 

 

3. Pracovní list - bludiště        Příloha č. 7 

 = pomoz ježkovi najít cestu k jablíčku. 
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Říjen – Neználek se raduje z barevného listí (18. 10. 2021 – 27. 10. 2021) 

 

1. Frotáž listů 

= podzim nás svými barvami láká k procházce, tak až na ní půjdete, nasbírejte si různé 

listy. Potom tyto nasbírané listy dejte pod měkký arch papíru a plochou stranu 

voskovky (nebo měkkou pastelkou) přejíždějte po papíře. Struktura listu se frotuje na 

papír. 

  

2. Listnáček 

= na papírový kulatý talířek si nakreslíme obličej (talíř představuje hlavu). Pokud 

doma nenajdete papírový talířek, tak nevadí, můžete si normální talíř obkreslit na papír 

a kolo pak vystřihnout. Jako vlasy pak použijeme nasbírané různobarevné listy, které 

nalepíme po obvodu papírového talíře.  

Kdo by chtěl, tak místo nakreslení obličeje může využít nasbírané přírodniny 

(jeřabiny, šípky,….), které nalepí jako oči, nos,….. I fotku hlavy, pokud budete chtít, 

můžete zaslat na školní e-mail (zs.h.studenky@rps.cz). 

 

3. Pracovní list          Příloha č. 8 

 = Muchomůrka 

 = Dokresli poloviny listů 

 

4. Diktát           Příloha č. 9 

= i my ve školce si někdy hrajeme na školu a ve škole děti mívají diktáty, tak teď si 

jeden diktát vyzkoušíme. 

- vezmi si oranžovou pastelku 

- vybarvi nejdříve na levé straně horní roh 

- vybarvi pravé straně dolní pravý roh 

- vybarvi na pravé straně prostřední díl 

- vybarvi levý spodní roh 

- vybarvi prostřední levý díl 

- vybarvi horní pravý roh 

Pokud nebude možno diktovat, nevadí, celý list si pěkně vykreslíme oranžovou 

pastelkou. 
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= vykreslený lístek si vystřihneme, poskládáme a nalepíme na prázdný papír 

 

5. Prstové cvičení – procvičení prstů a části ruky 

= na básničku roztáhněte pokrčené prsty (vytvoříme hrábě) a zase prsty 

pokrčte. Toto několikrát zopakujte. 

 

Básnička: 

„Hrabu listí na hromádky, dopředu a zase zpátky“. 

 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/

