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Vzdělávací obsah Ctnost  

Seznámení s prostředím mateřské školy 
a s jejím nejbližším okolím. Pravidla.  
 

 Moje paní učitelky, moji spolužáci.  

 Podzimní rovnodennost – 23. září, 

astronomický podzim aneb první 

podzimní den. Den bude stejně dlouhý 

jako noc (proto rovnodennost).  

 Babí léto („pozdní léto“) - období od 21. 

září do 2. října. Někdy nazýváno 

létem svatého Václava (svátek 28. září). 

Volně se 

vznášející pavučiny drobných pavouků  

- lidem v minulosti připomínaly šedé 

„babské“ vlasy. Odtud zřejmě pochází i název 

tohoto období. 

 

Osobnost knížete svatého Václava.  Český kníže 
a světec.  Vyprávění o životě a ctnostech – 
statečnost a milosrdenství.  

OHLEDUPLNOST:  
 
Brát ohled, hledět na druhého, jestli je mu se 
mnou dobře, vnímat jeho možnosti, síly, 
schopnosti a uzpůsobit tomu svoje jednání, 
mít ale také trpělivost sám se sebou.  
 
- počkám, až druhý domluví, a vyslechnu ho, 

pak začnu vyprávět já  

- pokud bychom se měli na lavičce tlačit, dojdu 

si raději pro židličku, aby měli druzí více místa 

- dávám společné věci na své místo (knížky, 

hračky, … ), aby je druzí našli 

 
 
 

 

Obrázkové Slovní Matematické Číslice Písmeno 

Motýli I. 
Vlajky 

Jména dětí 
Tiskací od K 

Jablíčka 1-10 
Čísla 1-10 

1,2 A, B 

 

Pranostika Přísloví 

Panny Marie Narození, vlaštoviček rozloučení 
(8.9.) 
Svatý Václav, kamna připrav (28.9.) 

Pomáhej jinému v nesnázích. I ty se pak 
dočkáš pomoci  (s. 59, Zlatá kniha bajek) – Osel 
a kůň 

Nejvíc křičí ti, co dělají nejméně  (s. 18, 
Nejznámější E. bajky) -  Voli a vůz 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavu%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci


Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání) 

Malované čtení – vybrané příběhy s podzimní tématikou (Dubínek a čepička) 

Rozvoj matematických představ (předčíselné představy) 

Porovnávání, vytváření dvojic, pojmy: některé – žádné, vztahy: méně – více - stejně prvků. Malý – 

velký, číselná řada do 10, puntíky na kostce a prsty na rukou  

Prostředky: stavebnice s různými i stejnými díly, hry v řadě a zástupu (např. dle velikosti apod.) 

 

Orientace v prostoru 

Pojmy nahoře (vpředu), dole (vzadu), levá, pravá. Kimovy hry v místnosti. Pracovní listy.  

 

Orientace v času 

Pojmy ráno – poledne – večer, podrobně činnosti obvyklé pro ráno 

 

Psychomotorika 

 válení sudů 
 plazení 
 vytahování se na špičkách (česání ovoce), chůze na špičkách (pochod obrů), 
 „jízda na kole“ 
 „kočičí hřbet“ (protahování zad) 

Pohybové hry: Vlaštovičky, shromážděte se (orientace v prostoru, zastavení na signál).  

 

Osobnostně sociální výchova 

Ohleduplnost, vnímání slabšího a jeho potřeb, pomoc, přátelství. Příběh z knížky M. Drijverové – 
Medvěd Péťa a jeho přátelé. 

 

Grafomotorika: 

Navlékání šípků 

Skládání tvarů a figur z párátek, krátkých špejlí, buď podle předlohy, nebo samostatné vymýšlení 

tvarů. Dítě může pro obměnu vymyslet tvar jako vzor pro skládání dospělého, zapojíme střídání 

rolí. Figury skládáme z geometrických tvarů, které jsme si před tím s dítětem vystříhali.  

Uvolňovací cviky – kruhy na velký formát papíru. 

Zrakové vnímání 

Pracovní listy a hry na přiřazování a pojmenování odstínů barev 

 

Výtvarný blok Pracovní činnost 

Značka do šatny 

Balón  

Hruška (látková koláž) 

Jablíčkový věneček  

 

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby 

1. Svítil brouček malý 
2. V lese 
3. Pavouček  
 

1. A. Dvořák – Allegro moderato  
2. A. Dvořák – Klid lesa 

 
 



Básničky a hádanky 
Slušné chování  

Jestli se chceš slušně chovat, musíš za vše poděkovat. 
Když chceš nutně něco mít, musíš o to poprosit.  
Dobré ráno, dobrý den, bez rozdílu říkej všem. 
Při kašli a při zívání, si svá ústa zakryj dlaní.  
Na čistotu vždycky dbej, před jídlem se umývej. 
Každý den si čisti zuby, nenadávej, nebuď hrubý.  
Rozdělit se neváhej, druhým lidem pomáhej. 
Jazyk nikdy nevyplazuj, věci na zem nepohazuj.  
V autobuse bez váhání, vždy pusť sednout starší paní. 
 

 
Těším se do školky  
Každé ráno vstávám rád,  
spěchám do školky si hrát.  
Z písku stavíme si hrady,  
mám tu samé kamarády.  
Honzík, Péťa, Rózinka 
to je naše skupinka.  
Než se máma z práce vrátí, 
čas se mi tu rychle krátí.  
Hraní, hřiště, svačinka,  
a už je tu maminka. 

Odpočinek po obědě 
Oběd leží v bříšku,  
přečteme si knížku. 
Veselou pohádku,  
popředu, pozpátku.  
A než skončí vyprávění,  
už k nám přijde sladké snění.  
 
Hádanky:  
Zjara občerstvuji, v létě dávám 
chládek, na podzim potravu, 
a v zimě teplo. (strom) 

 

Na stromě se narodilo, zprvu 
něžným kvítkem bylo. Teď se směje 
červeně, pojďte ke mně, snězte mě.  
(jablíčko) 
 
Rozpočitadlo: 
Eniky, beniky, kluci, holky,  
Těšíme se do své školky.  
Láry, fáry, třesky, plesky,  
Ať je nám tu spolu hezky.  
 

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání 

Obratnost mluvidel – hrajeme na kousání do jablka, cvičení obratnosti jazyka.  
Hláska T, D slova a popis obrázků s procvičením hlásky M, P, B 
Napodobujeme, jak se rozjíždí a troubí auto t-t-t-t, d-d-d-d, jak jede traktor t-d-d. 
Usmějeme se, jazýček dáme pevně za horní zoubky a pak jazýček odskočí, jemně vyslovujeme 
kladívko d-d-d 

 

Angličtina 

Opakování vybrané slovní zásoby z loňského roku, abeceda, dny v týdnu, základní pokyny ve 
třídě. 

 


