
2.IB: „Země pod závojem podzimu“
část IB Příběhy z mechových peřin„“

Venku začíná být dosti nevlídné a sychravé počasí. Dny se zkracují a brzy se stmívá. Venku 
užíváme spadaného listí, nosíme jej do školky, tvoříme z nich, pozorujeme jejich pestré 
zabarvení. Posloucháme šustění listí, když do něj na vycházce skočíme a vyhazujeme ho 
vysoko nad hlavy. Z nasbíraných plodů podzimu vytváříme nejrůznější díla, navlékáme šípky
a jeřabiny. Ze zahrádky či z obchodu obstaráme dýni a podle naší fantazie z ní vytvoříme 
dýni helloweenskou. 

1) Choďte s dětmi do přírody, do lesa a pozorujte, jak se zvířata připravují k zimnímu 
spánku. Pozorujte stopy zvířat, zda jsou krmelce plné potravy pro zvěř.

2) Na Google Play si můžete stáhnout aplikaci - Hlasy ptáků, abyste mohli při 
procházkách rozeznávat ptáčky.

3) Oslavte si s dětmi Helloween – vydlabejte společně dýni, vyrobte si helloweenskou 
výzdobu, upečte společně dýňový koláč nebo muffiny.

Vnímání prostoru a času:

KAŽDÝ MEDVĚD RÁD MLSÁ MED

 Poznáš ve kterém soudku najde medvěd med ? Správnou cestičku pečlivě obtáhni 
červenou pastelkou. Ostatní cestičky obtáhni zelenou pastelkou. Až budeš mít vše hotové, 
můžeš si medvěda i soudky vybarvit – příloha Medvěd



POZNÁŠ VŠECHNA  ZVÍŘÁTKA ?           
Jestlipak víš, že jsou zvířátka, která ve dne spí a v noci loví nebo si jinak shánějí potravu. 
Dobře si prohlédni obrázek a pojmenuj zvířátka z lesa, která poznáš. Jsou to noční lovci – 
příloha Zvířátka

Jazyk a řeč: 
1. pracovní list - spoj čarou stejné obrázky za pavučinou, vymysli strašidelný příběh, ve 
kterém budou všechny postavičky – příloha 1
2. malované čtení příběhu – příloha 2

Sluchové vnímání:
• Příloha 3 – Halloween začíná na písmeno H. Vybarvi všechny obrázky, které mají 
písmeno H na začátku slova. Velké H uprostřed několikrát obtáhni.

Zrakové vnímání:
• Příloha 4 – Co do řady nepatří? Škrtni a odůvodni

Enviromentální výchova:
Praktické aktivity:

Ke krmelci za zvířátky

Až se půjdete s rodiči projít, poproste je, aby vás vzali do lesa k nejbližšímu krmelci. 
Podívejte se společně kde můžete zvířátkům pomoci a již v tomto období jim můžete 
přilepšit nějakou dobrotou, kterou jim společně nasbíráte a přinesete. Zvířátka potěšíte 
přisypáním žaludů, kaštanů či bukvic, jablíček nebo suchého chleba podle toho, co zrovna 
venku nasbíráte nebo doma usušíte.



Kam chodí spát broučci – ukázka viz příloha 5

Také broučci budou rádi, když na ně pomyslíte a pomůžete jim postavit domeček, kde by 
mohli spokojeně přečkat zimní čas.

Pomůcky: klacíky, větvičky, kamínky, tráva, mech, kůra atd.

Postup: Postup záleží na každém jednotlivci, originalitě se meze nekladou :-)

Hrubá motorika:

Lesní zvířátka/s pohybem

Medvěd, zajíc, vlk a liška,
po lese si běhají.
(nápodoba chůze zvířat – po čtyřech)

V zimě chtějí plná bříška,
potravu si hledají.
(sed na patách, krouživý pohyby rukou před bříškem – znázorňujeme plná bříška)

Tamhle kořen, tady šišku,
do zásob si schovají.
(ukazujeme nejdříve do dálky, poté před sebe)

V pelíšku se v teple schoulí,
zimu v klidu přečkají.
(schoulíme se do klubíčka – hlava na zem, ruce podél těla)



Jemná motorika:   

Ježek

Pomůcky: karton, nůžky, kolíčky na prádlo, černý fix či pastelky
Nakreslete a vystřihněte ježka z kartonu, dokreslete  čumáček a oko.

Aktivita „JEŽEK“ spočívá v připínání bodlin v podobě kolíčků na prádlo na tělo ježka. 

https://tvorimeprodeti.cz/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191007_155230.jpg


Předmatematické představy: 

1) Obkreslete, jak létají kosáci – příloha 6

2) Vybarvěte obrázek, najděte obrázky z horní lišty a spočítejte  – příloha 7

Inspirativní stránky:

-  www.promaminky.cz

- www.napadyproanicku.cz

Experimenty:

Kouzelný lektvar

Pomůcky: saponát na nádobí, jedlá soda, ocet, ubrousky nebo podložka s okrajem, lžíce a 
sklenička na rozmíchání, hrnek 

Postup: Do hrnku dáme několik lžic saponátu na nádobí a smícháme jí se lžícemi sody tak, 
ať je směs tak v půli hrnečku Směs smícháme v hrnku Přilijeme ocet do hrnce Co se stane: Z
hrnku se začne hrnout bílá „kaše“, až na povel „ Hrnečku dost!“ se proces pomalu ustálí, až 
se zastaví úplně. 

Vysvětlení: Po přilití octu do hrnku, dochází k reakci se sodou. Z probíhající reakce se 
uvolňuje plyn - kysličník uhličitý, který saponát napěňuje 

http://www.promaminky.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/

