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„Podzim je tu také s námi,  

vítáme ho, kamarádi! “ 

Podzim - seznámíme se s charakteristickými rysy počasí a změn v přírodě v tomto ročním 

období (ochlazení, častý déšť a ranní mlhy, fouká vítr, padá listí ze stromů).  

Podzimní přírodniny - pozorujeme, jak se mění příroda okolo nás; poznávání přírodnin, sběr  

a tvoření z nich a s nimi (listy, žaludy, kaštany, jeřabiny, šípky, šišky).  

Podzimní ovoce a zelenina - co dozrává na podzim? Poznávání O + Z všemi smysly (jablko, 

hruška, švestka, brambora, dýně).  

Veršovaná pohádka Princeznička na bále (František Hrubín) - motivace k dalším činnostem.  

Básničky:  

• List 

• Kaštanová princezna 

• Foukej, foukej větříčku 

Písničky:  

• Měla babka čtyři jabka 

• Támhle je jabloňka  

• Pod naším okýnkem  

• Koulelo se, koulelo  

 

  



 

BÁSNIČKY: 

LIST  

Na cestě ke školce hodně jich leží.  

Čeho? No lístečků, spočítám je ztěží.  

Jeden list sem, druhý list tam,  

třetí a čtvrtý ještě přidám.  

FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU 

Foukej, foukej, větříčku,   ruce nahoře a klátíme se ze strany na stranu  

shoď mi jednu hruštičku.  

Shoď mi jednu nebo dvě,   ruce před sebe, ukazuji 1 nebo 2 

budou sladké obě dvě.   pohladím si bříško  

KAŠTANOVÁ PRINCEZNA 

Když kaštany padají,    prsty naznačujeme padání kaštanů  

to já mám moc rád.      

Postavím si potají,     

kaštanový hrad.     spojím ruce nad hlavou – stříška  

A v tom hradu naleznu, 

kaštanovou princeznu.    ruce svisle nad hlavou vytvoří korunku 

Že má hlavu na stranu?    hlava k pravému rameni 

Proč ne? (No a) Vždyť je z kaštanu!   rozložíme ruce jako že No a ☺  

  

https://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%c4%8dn%c3%ad_dru%c5%beinov%c3%a1_hra%3a_Tajemstv%c3%ad_strom%c5%af/Zp%c3%adv%c3%a1me_o_stromech
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Potraviny/Ovoce


 

PÍSNIČKY:  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

PRINCEZNIČKA - F.Hrubín Princeznička na bále poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si 

zavolal. Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále. Honza běžel za hory, nakopal tam brambory. 

Vysypal je před krále, "Tady jsou ty korále, jiné už tam neměli, ty už snědli v neděli." 

 

 

 


