
 

 Integrovaný blok Barevný podzim 

 

Charakteristika bloku: Nastává veliká změna – nastupujeme do mateřské školy a čekají nás nové věci a 
nové zážitky. Vše kolem nás se obléká do barev podzimu, mění se počasí. Příroda se připravuje 
k zimnímu spánku. 
 

1. Téma: Vítáme vás v mateřské škole – září 
Podtémata: 

•     Mám nové kamarády  
Vzdělávací cíle, záměry 
Seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému. Pomáhat dětem s adaptací v MŠ – získávat 
relativní citovou samostatnost, zvládnout odloučení od rodičů, postupně si zvykat na režim dne. 
Seznamovat se s novými kamarády, s pracovníky školy.  

• Naše škola 
Vzdělávací cíle, záměry 
Seznámit děti s prostředím školy – třída, škola, zahrada. 
Naučit děti znát svoji značku, zvládat základní sebeobsluhu a hygienické návyky, seznámit se 
s pravidelnými rituály. Získávat schopnost záměrně řídit svoje chování. 

• Já a mé okolí 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet kognitivní funkce. Seznamovat se s místem, kde dítě žije a vytvářet k němu pozitivní vztah. 
Procvičovat znalost svého jména, bydliště. Znát a pojmenovávat věci a děje ze svého okolí.  

• Pouštíme dráčka 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, výtvarné schopnosti. Zapojovat děti do společných činností, 
rozvíjet kooperaci, podněcovat děti k pohybu. 
 

2. Téma: Malíř podzim–říjen     
Podtémata: 

• Sklízíme ovoce 
Vzdělávací cíle, záměry 
Poznávat a rozlišovat plody podzimní zahrady, druhy práce na zahradě. Rozvíjet pamět a pozornost, 
určovat znaky. 

• Sbíráme plody podzimu 
Vzdělávací cíle, záměry 
Osvojovat si věku přiměřené praktické dovedností.  
Seznamovat se s přírodninami, sbírat je, hrát si s nimi a tvořivě s nimi pracovat. 

• Podzim maluje 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání. Rozlišovat a používat barvy, vnímat rozmanitosti 
přírody. 

• Slavnosti podzimu 
Vzdělávací cíle, záměry 
Poznávat pravidla společenského soužití, rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, 
přináležet k tomuto společenství, spolupracovat a spolupodílet se. Věnujeme se oslavám a činnostem 
spojeným s rozloučením s podzimem – dlabeme dýně, slavíme Halloween, uklízíme společně zahradu. 
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3. Téma: Podzim s listím odlétá – listopad 

Podtémata: 
• Kam se ježek schoval 

Vzdělávací cíle, záměry 
Chápat prostorovou orientaci, rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (nahoře, dole, pod, 
na…). Rozvíjet myšlenkové operace. 

• Příroda je kamarád 
Vzdělávací cíle, záměry 
Přibližovat dětem ekosystémy – louka, les, park, pole, rybník, zahrada aj.  
Pozorovat rozdíly mezi stromem a keřem opadavým x neopadavým. 
Seznamovat se se světem, vytvářet základy pro práci s informacemi. 

• V lese a na poli 
Vzdělávací cíle, záměry 
Přibližovat dětem život zvířátek v přírodě. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednost receptivní 
– vnímání, naslouchání, porozumění. 

• Podzimní plískanice 
Vzdělávací cíle, záměry 
Učit děti pojmenovávat a rozlišovat roční období a znaky počasí, uvědomovat si posloupnost v přírodě 
a v životě.  Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách. 
 

Tematicky zaměřené akce podzimu: Dýňování, Halloween, Drakiáda 

 


