
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Co přináší podzim – Sv. Martin 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy a počítání 

 Vybarvi tolik podkov, kolik má kůň nohou (příloha č. 1). 

 Spoj číslice od 1 do 9. Co je to za zvíře? Čím se pojí toto zvíře ke svátku svatého 

Martina? (příloha č. 2) 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu a rytmické cítění 

 Dne 11. 11. slaví svátek Martin. Povídej si s dospělými o tradicích a tomto dni. Kdo to 

byl sv. Martin? A proč se říká, že přijíždí na bílém koni?  

 Vytleskej slova: Martin, husa, kůň, bílý, pranostika, tradice, pečivo, brnění, kříž. 

Jakou hlásku slyšíš na začátku slova? 

 

Práce s papírem a tvoření:  

Úkol: dbát na správný úchop nůžek, plynulé a přesné stříhání, rozvíjet jemnou motoriku 

 Zkus si vyrobit svatého Martina na koni. Obrázek nejprve vybarvi, vystřihni, části slep 

k sobě a koníkovi udělej nohy pomocí kolíčků. Vlajku Martinovi připevni na špejli 

(příloha č. 3 a č. 4).  

 Upeč si s maminkou nebo babičkou svatomartinské pečivo (viz příloha č. 5).  

 

Esteticko-výchovné činnosti (literárně-dramatické):  

Úkol: procvičit paměť a pozornost, rozvíjet fantazii 

 Přečti si krátké povídání o svatém Martinovi a k němu vztahující se pranostiky 

(příloha č. 6). 

 Znáš ještě nějaké jiné pranostiky? Co znamenají?  

 Tady je pár podzimních listopadových:  

Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží. 



Jaký listopad - takový březen. 

Studený listopad - zelený leden. 

Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok. 

 

 Pokud se chceš dozvědět více pranostik o svatém Martinovi, navštiv tuto webovou 

adresu: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz/karluv-most/pranostiky 

 Zkus se naučit básničku o svatém Martinovi (příloha č. 7). 

 Přečti si s dospělým komix o sv. Martinovi. Můžete si spolu povídat (co je vyobrazeno 

na obrázcích, kdo to byl svatý Martin, proč se peče na sv. Martina husa, tradice …). 

(příloha č. 8) 
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