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Téma: Co přináší podzim – podzim pastelky si vzal 

Podzim 

Martin Kabát 
 

Podzim si koupil malovánky, 

pastelky a barvičky, 

bílou míchá na beránky, 

hnědou barví zajíčky. 

Stromy někde natřel rudě, 

jinde celé do zlata, 

vybarvené listy pouští 

z větví rovnou do bláta. 

 

Vyjdi si s dospělými (rodiči, prarodiči) na společnou vycházku do přírody. Pozorujte 

barevnou pestrost, poslouchejte zvuky (šustění listí pod nohama, ševelení větru ve větvích 

atd.). Nasbírejte si přírodniny (listy, šišky, bukvice, žaludy, větvičky, šípky, mech …) a doma 

si s nimi tvořte dle fantazie (otisky listů, frotáž – viz příloha č. 1, výroba zvířátek, dekorací). 

Nechejte se unést fantazií a dejte prostor kreativitě.  

 

Grafomotorická cvičení: 

Úkol: dbát na správný úchop tužky a správné sezení při práci u stolu 

 Znázorni prstem na papíře, jak padají lístky k zemi, kde spí ježek. Potom zkus shora 

dolů tento pohyb nakreslit dle zadání. Lístky si můžeš vybarvit pastelkami. Použij 

podzimní barvy (žlutá, hnědá, oranžová, červená). (viz příloha č. 2) 

 Dokresli rovnými čarami strukturu listů. Listy potom obtáhni pastelkami. Použij 

podzimní barvy (viz příloha č. 3). 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, posloupnost, logické operace – malý, 

velký, největší 

 Roztřiď nasbírané listy podle barev, tvarů, velikostí (velký x malý), porovnej, kde je 

více a kde méně. Stejně tak můžeš pracovat i s plody lesa (např. žaludy). 

 Obkresli jehličnatý strom a plody, které patří do lesa. Přiřaď k listnatému stromu, 

které plody rostou na zahradě a k jehličnatému stromu, které najdeme v lese. Obrázek 

si vybarvi (viz příloha č. 4).  



 S dospělým si povídej o tom, který z listů na obrázku je velký, větší a který je největší 

(malý, menší, nejmenší). Listy si potom vybarvi. Největší list vybarvi žlutou pastelkou 

a nejmenší červenou. Ostatní listy vybarvi podle sebe (viz příloha č. 5). 

 Vybarvi lístečky v řadě podle vzoru. Tento vzor střídavě opakuj (př. první řádek – 

oranžová, zelená, oranžová, zelená, oranžová, zelená). (viz příloha č. 6) 

 

Výtvarné tvoření:  

Obkresluj listy, obtiskuj listy natřenými barvami, zapouštěj barvy, dokresluj fixem nebo 

pastelkou, nalepuj listy (např. vytvářej obrázky zvířátek), vyzkoušej si frotáž (voskovkou 

naplocho přejíždíme po papíře, pod nímž je list rubovou stranou nahoru – viz příloha č. 1), 

navlékej listy na špejli nebo drátek (výtvory si můžeš dotvořit z papíru – ježek, housenka, 

skřítek apod.). 

Náměty na výtvarné tvoření s přírodninami:  

 Ježek zápich – vystřihni s pomocí dospělého srdíčko z papíru, listy nalep z rubové 

strany, dokresli obličej a připevni na špejli.  

 Skřítek Podzimníček – obtiskni nebo obkresli listy (hlava, tělo), pak mu dokresli nebo 

dolep obličej (viz příloha č. 7).  

 

Jazyková chvilka a dechové cvičení:  

Úkol: rozvíjet rytmické cítění, sluch, pozornost, dokázat určit prvotní hlásku slov, správně 

dýchat u dechového cvičení  

 Vytleskej slova:  

list – lístek – lísteček 

letí – lupen – lupínek 

vánek – větřík – vítr 

buk – bukvice – bukovina 

 

 Jakou hlásku slyšíš na začátku slova?  

 Foukej do listu na dlani – kam až doletí (nádech nosem, výdech ústy – foukání větru – 

málo, víc, nejvíc).  

 

  



Esteticko-výchovné činnosti (literárně-dramatické, hudební):  

Úkol: porozumět čtenému textu, rozvíjet fantazii 

 Popros dospělého (maminku, tatínka, babičku, dědu) nebo staršího sourozence, aby ti 

přečetl/a pohádku Spadlístek a Malovánek. S pohádkou dále pracuj dle zadání (viz 

příloha č. 8 a 9). 

 Popros dospělého, aby ti přečetl pohádku před spaním. Proč se vítr Fičák rozzlobil 

(viz příloha č. 10). 

 

Doplňkové přílohy a úkoly:  

 Ukázka nácviku správného držení tužky (viz příloha č. 11). 

 Ukázka nácviku správného držení nůžek a stříhání (viz příloha č. 12). 

 

 Vyrob si s dospělým větrník a zahrajte si na vítr dle pracovního listu – dechová a 

artikulační cvičení (viz příloha č. 13). 

 Zazpívej si písničku: Sedí liška pod dubem. S písničkou můžeš dále pracovat podle 

pracovního listu (viz příloha č. 14). 
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