
NÁPůDNÍK ůKTIVIT 1 – PODZIM 

Milé dEti, 

posíláme Vám ze školky nEkolik nápad] na procvičování  

 

básnička 

VE ŠVESTKOVÉ ůLEJI 

Jezme švestky do sytosti,  

vosa vosu pobídla,  

za pár dní z nich k naší zlosti, 

budou stejnE povidla.  

Za pár dní z nich bude bUečka,  

léto zhaslo – konec, tečka. 

 

  



cvičení 

PÍSNIČKů I CVIČENÍ S MÍŠOU – ROČNÍ OBDOBÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE  

výtvarné činnosti 

PODZIMNÍ LISTY 

 

Postup: 

Listy ze zahrádky zkus složit do r]zných tvar] zvíUecích postav, vymyslíš ještE další? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


PODZIMNÍ SKTÍTEK 

 nakresli sebe, kamaráda, holku nebo kluka a místo vlas] použij podzimní listy 
 pojmenuj podzimního skUítka  

 

  



TVOTENÍ 

Pokud máš doma modelínu a najdeš venku kaštánek, m]žeš zkusit tUeba šnečka: 

 

Kam se plazí malý šneček? 
Ukrývá se pod domeček. 
Je to silák! Tenhle šnek! 

Nosí si sv]j pUíbytek. 
 

Kde ho nosí? Kdo to ví? 
Kdo nám honem napoví? 

 



PODZIMNÍ PROCHÁZKů 

 



Pracovní listy pro pUedškoláčky: 

PRACOVNÍ SEŠIT SVDT PTEDŠKOLÁKA str. 6 – bludištE, ovoce a jeho využití 

PRACOVNÍ SEŠIT PÍSANKA str. 5 – vodorovné čáry krátké, ovoce 

PRACOVNÍ SEŠIT MATEMATIKA str. 5 – vlevo a vpravo 

Ěscan nížeě  



Pracovní list pro mladší dEti 

 



20. Uíjna – DEN STROM¥ 

Pohádka o smutném stromu 

Na okraji zahrady stál uschlý strom. Celý rok chodil Jonášek okolo a nevšiml si ho. Jednou 
ráno se u nEho zastaví a dívá se na nEj.“ Jé ten je smutný, v]bec se mi nelíbí.“ Povídá si. Když 
se tak dívá na ostatní stromy jak se jejich listí krásnE zbarvuje, je mu toho stromu opravdu 
líto. 

PUemýšlel a pUemýšlel, jak by to udElal, aby i tento strom rozveselil. A došel na to. Začal 
opadané listy z jiných strom] sbírat a vEšet je na suché vEtvE. MEl do večera práce až nad 
hlavu. Nevadilo mu to, protože když se na strom podíval, jak se začíná promEOovat, dElalo mu 
to takovou radost, že si u toho i začal prozpEvovat. Když odcházel, zdálo se mu, že se na nEj 
strom smEje a v]bec už nebyl smutný. 

Tu noc se mu zdálo, že si s ním strom povídá, a že mu dEkuje za to, že m]že být alespoO 
chvíli hezký. 

 nakresli k pohádce obrázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den strom] je svátek, který stromy oslavuje prostUednictvím jejich společného sázení. 
V současné dobE se Den strom] slaví ve více jak 40 zemích svEta. VEtšinou se slaví na jaUe 
nebo na podzim, ale datum není celosvEtovE jednotné a liší se podle klimatických podmínek a 
doby vhodné k sázení strom] v jednotlivých zemích. V České republice pUipadá Den strom] 
na 20. Uíjna 

Pokud byste si doma chtEli pUečíst více pohádek o stromech, zde jich najdete nEkolik od 
kamarád] školák], kteUí je sami vymysleli: 

https://www.msk.cz/assets/verejnost/pohadky-stromy.pdf   

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C5%99%C3%ADjen
https://www.msk.cz/assets/verejnost/pohadky-stromy.pdf


vaUíme a pečeme – budeš potUebovat pomoc dospEláka 

k podzimu neodmyslitelnE patUí v]nE pečených jablíček, posíláme vám recept na výborný 
štr]dl: 

BůBIČČIN ŠTRÚDL 

Máslo 200 g 
Hladká mouka 600 g 
Vejce 3 ks 
KypUící prášek 1 balíček 
S]l 1 špetka 
Ocet 1 lžička 
Voda vlažná 1 hrnek 
NáplO: Jablka 
SkoUicový cukr 

Postup pUípravy receptu: 

Rozpustíme máslo a smícháme všechny ingredience a zpracujeme ve vláčnou tužší hmotu.. 
RozdElíme na tUi kusy. Vezmeme jeden kus a vyválíme velký plát.  

Oloupeme a nastrouháme jablka Ěstarší dEti zvládnouě a dáme je na plát Ěmladší dEti 
zvládnouě pak je posypeme skoUicovým cukrem, zavineme a dáme na vymazaný plech péct. 

Nebo použijeme listové tEsto – hotové   

 

 

 

Dobrou chutˇ! 

https://www.recepty.cz/recept/strudl-ze-slehacky-8233







