
 

LISTOPAD 2021  

„S listopadem přijde zima na zem“  

Listopad - jak vypadá příroda okolo nás? Mlhy, přízemní mrazíky, větší a větší zima, opadané 

listnaté stromy, zkracuje se den…. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin, ale kteří? 

(vlaštovka, čáp)  

Les - co je les a co v něm najdeme? (stromy, houby, mech)  

Naučíme se části stromu (kořeny, kmen, koruna) a k čemu stromu slouží; vysvětlíme si rozdíl 

mezi stromy listnatými a jehličnatými. Zamyslíme se nad tím, co patří a co nepatří do lesa.  

Sv. Martin - vysvětlení si pranostiky „Svatý Martin přijel na bílém koni.“ symboly: husa, kůň, 

koňská podkova  

Lesní zvířata - kdo žije v lese? (ježek, veverka, liška, zajíc, srna, myš, vlk, medvěd, sova) 

Seznamujeme se s novými zvířaty, čím se živí, kde bydlí a co dělají v zimě? (spí X nespí)  

Už se blíží Vánoce - co je to advent? Výroba adventního věnce a vysvětlení si jeho symboliky. 

Básničky:  

• Listopad 

• Na svatého Martina 

• Ježek 

Písničky:  

• Já do lesa nepojedu  

• Sedí liška pod dubem  

• Vlaštovičko leť  

  



 

Listopad  

Listopad, listopad,      

lísteček mi na dlaň spad.  

Zlatý lístek z javora,  

zima už jde do dvora!  

Na svatého Martina (meluzína)  

Na svatého Martina, 

kouřilo se z komína.  

Za komínem meluzína,  

kvílí, skučí - přijde zima!  

Ježek  

Leze ježek po trávníčku, leze ježek po lese,   lezeme po všech čtyřech, zadek vzhůru  

když se blíží nebezpečí, bodlinami brání se.   sed na patách, pícháme prsty do vzduchu  

Když si vůbec neví rady, do klubíčka schoulí se.  pozice dítěte, klubíčko  

 

  



 

Písničky:  

 

 



 

 

Vlaštovičko, leť  ruce v bok, chůze po kruhu (krok = slabika), 

pomlka = tlesk  

už je na tě čas,  ruce v bok, chůze po kruhu (krok = slabika), 

pomlka = tlesk, zastavit na místě 

listí žloutne, poletuje, čelem do kruhu, ruce v bok (chytíme se za ruce), 

krok dovnitř, krok ven  

po strništi vítr duje,  čelem do kruhu, ruce v bok (chytíme se za ruce), 

krok dovnitř, krok ven 

bude brzy mráz.     ruce v bok, otočka na místě  


