
Říjen 
 
 

 

Nabídka činností aneb co můžeme 
dělat doma a tím se učit a rozvíjet… 

• Choďte na dlouhé procházky a sbírejte přírodniny, listy a plody podzimu. 
Poznávejte stromy podle listů a plodů.  

• Pozorujte měnící se přírodu, jevy v přírodě a povídejte si o nich. Mluvte o 
znacích podzimu.  

• Jděte do lesa na houby. Seznamujte se s různými druhy hub, i těmi 
jedovatými. Vysvětlete si, proč jsou tyto houby nebezpečné. Pokud máte rádi 
houby, uvařte si z nich společně nějaký pokrm.  

• Nabírejte venku jeřabiny a navlečte si z nich korále na nit. Použijte jehlu 
(může být i vyšívací s kulatou špičkou). 

• Upečte si štrůdl nebo koláč z podzimního ovoce. Nechte děti odvažovat 
suroviny, krájet, strouhat a zadělávat těsto. A samozřejmě ochutnávat a ke 
všemu přičichnout. Zapojíte tak více smyslů, což je dobré pro lepší 
zapamatování si nových poznatků a informací. 

• Počítejte s přírodninami. Určujte více x méně x stejně. Počet 1-5. 
• Procvičujte pojmy vpravo x vlevo, před x za, nahoře x dole, pod x nad.  



• Ochutnávejte různé druhy ovoce a zeleniny a povídejte si o jejich chuti a 
vzhledu. Rozvíjíte tak slovní zásobu dítěte. Vyprávějte si také o jejich 
důležitosti pro lidské tělo.  

• Modelujte ovoce a zeleninu. Modelovat můžete také houby. Rozvíjí se tak 
velmi dobře jemná motorika.  

• Venku nasbírejte různé listy. Natřete je barvou a obtiskujte na čtvrtku.   
• Povídejte si o České republice, o státních svátcích a českých symbolech. 

Zazpívejte si nebo si poslechněte „Českou hymnu“.  
• Pokud máte zahradu, můžete hrabat listí. Udělejte si obrovskou hromadu a 

pak do ní skočte a hrajte si. Užijete si spousty legrace. Navlékejte listí na 
drát a udělejte dlouhého hada.  

• Vyrobte si z brambor razítka různých tvarů a otiskujte je. Po zaschnutí 
můžete ještě dokreslit pastelkou dle vaší fantazie.  

• Zpívejte si známe písničky. 
• Čtěte si. Nechte dítě převyprávět slyšený nebo přečtený příběh či pohádku. 
• Nechte ho vymyslet nějaký příběh nebo vyprávět známou pohádku.  
• Nechte vaše dítko pomáhat s domácností, rozvíjí se tak u dítěte jeho 

praktičnost, manuální zručnost a jemná i hrubá motorika-vyndat nádobí 
z myčky, prostřít stůl k obědu nebo večeři, vařte společně, ustlat postel, 
poskládat čisté ručníky, … 

• Nechte pomáhat dítě při nákupu potravin. Poproste ho, aby dalo do košíku 
mléko nebo odpočítalo rohlíky.. Dovolte mu zaplatit a komunikovat s paní 
prodavačkou.  

• Na našich FB stránkách Mateřská škola Borovany můžete sledovat videa, 
která jsme natáčeli na jaře. Společně si s námi můžete zazpívat, zatančit 
nebo zacvičit. Jak cvičit nebo tančit s dětmi si můžete najít např. na 
youtube. Návodů je tam mnoho.  

• Pouštějte draka.  

 



Hry 
• „Myslím si slovo“ – rodič nebo dítě řekne: "Myslím si slovo, které začíná na 

písmeno K". Úkolem je hádat, které slovo to je. Může se ale ptát pouze tak, 

že jde odpovídat buď "ano" nebo "ne". Kdo uhodne slovo, vyhrává a může si 

on myslet slovo. (Např. "Je to zvíře?" "Chováme ho doma?" „Dává nám vlnu?) 
• „Správě x špatně“- říkáme dítěti věty a to určuje, jestli jsou správné či ne 

(např. Pomeranč je sladší než citron. Auto jede pomaleji než kolo. Opice je 

menší než slon). 
• „Na Marťana“. Marťan" přistane na naší planetě a všemu se diví-co je květina, 

míč, dům atp. Úkolem dítěte je "Marťanovi" věc co nejlépe popsat, aby pochopil, 

k čemu je (vzhled, vlastnosti atd.). 

• Rozvoj logického myšlení (Které zvíře je větší, pes nebo kůň?)  

• „Nedokončené věty“- např. když půjdu lyžovat, tak si musím připravit… 

• „Kimova hra“ - předměty nebo obrázky (množství dle věku a schopností dítěte) 

– Co chybí? Co změnilo pozici nebo pořadí-dítěti se ukáže řada předmětů nebo 

obrázku, poté se předměty schovají. Dítě si zkouší vzpomenout, jak šly předměty 

za sebou nebo co chybí. 
• „Slovní fotbal“- princip slovního fotbalu je, že hráči postupně říkají slova, tak, 

aby každé následující nějakým způsobem navazovalo na to předchozí. 

Nejjednodušší varianta je poslední- první písmeno (olej - jablko - obrazovka – 

ananas- sýr…).  

 
 



Výtvarné a tvořivé činnosti 
Vystřihnete si různé šablony-deštník, jablko, hrušku. Rozstřihanou houbičkou na nádobí 
nanášejte ťupkáním různé barvy okolo šablon. 

Obtisk jablíček 
 
 
 

Rozpůlená jablíčka natírejte barvou a obtiskněte.  



 



Strom  
Pomocí vatových tyčinek a barev vyrobte korunu stromu.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Ježečci z brambor či hrušek a párátek 

 
 
 

 
Jablíčka z natrhaného papíru 

 
 
 

Natrhejte si malé papírky různé barvy a přilepte na jablíčko. 



 

 
 



 



Písničky 

 

  



  



Básničky 
Brambora 
Koulela se ze dvora,   -motáme rukama klubíčko 

táááákhle velká brambora.  -zvedneme ruce nad hlavu 

Neviděl,neslyšela,   -zakryji oči, uši 

spadla na ní závora.   -mávnu rukou 

„Kam koukáš, ty závoro?“  -udělám „ty ty ty“ 

„Na tebe ty bramboro.“  -ukáži na sebe 

Kdyby tudy projel vlak,                        - rukama dělat vlak a dělat š,š,š 

byl by z tebe bramborák!“              -dlaněmi tleskám o sebe 

 
Hrábě  
Na zahradě u babičky,  
(dřepy)  
půjčila jsem si hrabičky,  
(stoj + hlava „ANO“)  
hrabu tam a zase zpátky,  
(chůze vpřed a vzad)  
hrabu listí na hromádky.  
(stoj + ukazujeme rukou hromadu)  
Foukne vítr (fíííí) a co se stane?  
(stoj + foukáme)  
Listí je zas rozfoukané.  
(běh po třídě)  
 

 



Cvičení 

 



Česká republika 

 



 
 
 

 
 

Omalovánka 



Logopedie 
• Třídíme slova podle počátečního písmene 
• Vymýšlíme další slova na dané písmeno 
• Poznáváme první hlásku ve slově (též rozvoj sluchového vnímání) 
• Hra „Tajná řeč“ zvuková syntéza a analýza slova (AU-TO-BUS  nebo 

A-U-T-O-B-U-S) 
• Vytleskáváme slabiky AU-TO, IN-DI-ÁN, U-FO 
• Hledáme zdrobněliny slov (osel x oslík, ovce x ovečka, auto x autíčko) 
• Zkoušíme hledat rým - autíčko x sluníčko, ovečka x sekačka, opice x police, 

obraz x podraz, … 
• Synonyma slov – velký x malý, vzdálený x blízký, vysoký x nízký, hluboký 

x mělký, hodný x zlý, … 

 

Hádanky 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Dechové cvičení 
 



 
 



 



 



Pracovní a grafomotorické listy 
 

  



Nakresli podzimní obrázek. 
  



 



  



Spočítej lístky a zapiš počet číslicí nebo počtem 
teček do okénka. 

 



 

  



 
 



 
1 modrá, 2 žlutá, 3 červená, 4 zelená, 5 hnědá, 6 oranžová 

 



Nakresli houbaře v lese.  



 



Počet slabik 
Vybarvi počet koleček dle počtu slabik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

Dokresli druhou polovinu a vybarvi. 



 
 



 
 
 
 
 



 



 

Zvládl/a jsi všechno? 

Tak super! 

 
 

Jak se ti naše úkoly líbily? 

 


