
Téma: KDYŽ  FOUKÁ  VÍTR 
Záměr:  Vnímat rozdíly mezi ročními obdobími a naučit děti souhrnně charakterizovat 
podzimní období 2-3 typickými znaky. 
 
Klíčové kompetence: Rozlišovat hlavní znaky jednotlivých ročních období a jejich vztah 
k určitému počasí ( prohlubování a rozvoj slovní zásoby ). 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
 
Zvládnout samostatné plazení po rovné 
lavičce, totéž vzadu po lavičce rovné. 
Uvědomování vlastního těla. 

 
 
Procvičujeme plazení po lavičce přitahováním 
soupaž sunem v lehu na břiše, zkoušíme i po 
zádech. 
Pohybová hra : Na lístečky ( upevňujeme si 
pravidla hry). 

Dítě a jeho psychika 
 
Zvyšovat nároky na výrazný zpěv, umět 
vedle plynulého zpěvu legato a 
uplatňovat lehké staccato. 
 

 
Společně zpíváme legato i staccato na známé 
říkadlové melodie „ Foukej,foukej větříčku, 
Prší,prší,jen se leje.“ Opakujeme a vybavujeme si 
známé písně jako Houbař nebo Schovávaná 
s jablíčkem. Seznámení s písní „Dva mrazíci“ 

Dítě a ten druhý 
Snažit se správně dýchat při řeči, zpěvu 
a jiných pohybových dovednostech. 
Umět souvisle vyjádřit charakteristické 
vlastnosti předmětů, jednoduchých jevů 
a jejich základní znaky. 

 
Hrajeme si s podzimními obrázky, na lístečky, na 
dráčky, procvičujeme správné dýchání- Já jsem 
vítr a pak si společně vyslechneme pohádkový 
příběh „Drak Leguán a draci papíráci“-zkoušíme 
charakterizovat a popisovat hlavní hrdiny. 

Dítě a společnost 
 
Vést děti k dodržování přesného 
postupu při skládání jednoduchých 
tvarů. 
 

 
 
Skládáme a stříháme z barevného papíru- 
vyrábíme si větrníky, které učitelka pomůže 
připevnit na připravené tyčky. 

Dítě a svět 
 
Učit děti určovat hlavní znaky podzimu 
a jejich vztah k určitému počasí. 
 

 
Rozhovor s dětmi o podzimu, prohlížíme si 
čtveřici dějových obrázků a popisujeme děj, který 
na nich vidíme. Hrajeme si s podzimními obrázky, 
přírodninami, zkoušíme určovat rozdíly v počasí, 
jak je např.můžeme pozorovat(zrakem i ostatními 
smysly). 

 
Pobyt venku: Vycházky do okolí z popisováním  počasí, vnímáme jeho změny, pozorujeme 
mraky, mlhu, chladnější vzduch apod. 
Klademe důraz na správné oblečení v tomto období- dbáme o své zdraví. 
 


