
TEMATICKÝ PROJEKT: 

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu 

Základní informace o tematickém projektu 

Název integr. bloku: „Podzim“ 

Název dílčího tématu: Vítáme podzim (19.9. – 23.9.2022) 

Věková skupina dětí: 3-6 let (školka) – úkol a 

2-3 let (miniškolka) – úkol b 

1-2 roky (jesličky) – úkol c 

Vzdělávací cíl/cíle: Propojit velmi přirozeně všech pět vzdělávacích oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a 

jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět a rozvíjet přirozeně 

všechny klíčové kompetence. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvoj užívání 

všech smyslů, rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby, orientace ve 

škále základních emocí, jejich rozeznání a harmonizace, rozvoj tvořivosti, rozvoj 

schopnosti sebeovládání, rozvoj sebe sama, rozvoj pozitivních citů, rozvoj 

kooperativních dovedností, seznamování s místem a prostředím kolem nás – 

vytvoření vztahu k němu. 

Organizační poznámky: Vše mít dopředu velmi dobře promyšlené a připravené. 

Spolupráce s rodiči/komunitou 

Ranní úkoly: 

(Formulujte každý úkol 

jako instrukci) 

1. Podle obrázků vyjmenujte roční období a řekněte, jaké období nyní máme. 

2. Vyjmenujte, co vás napadne, když se řekne podzim. 

3. Vyberte mezi pastelkami barvy podzimu. 

4. Najděte 10 rozdílů. 

5. Přiřaďte k sobě správně barevný a černobílý obrázek.  

6. Poskládejte si podzimní domino. 

7. Nakreslete z mraku déšť. 

8. Poskládejte podzimní sudoku.  

Náměty na zapojení 

rodičů: 

1. Přinést jakoukoli podzimní výzdobu. 

2. Zpívat si s dětmi podzimní písničky. 

Činnosti vedené (řízené) pedagogem 

 Seznam činností a otázek Pomůcky, zdroje, poznámky 

Společné činnosti ve třídě 

(Náměty do ranního 

kruhu, činnosti pro TV 

chvilky a další společné 

činnosti ve třídě) 

Úkoly a + b 

„Brainstorming“ 

- „Co vše se vám vybaví, když řekneme slovo 

podzim?“ 

- zapisování na velký papír  

 

 

Velký balící papír, pastelky, 

fixy 

 

 

 



Evokační otázky: 

„Jaká znáš roční období?“ 

„Jaké roční období se blíží?“ 

„Jaké jsou barvy podzimu?“ 

 

ROČNÍ OBDOBÍ – DIDAKTICKÉ OBRÁZKY 

- ukazujeme si didaktické obrázky s tematikou 

ročních období, říkáme si, co je podzim, co je s 

podzimem spojené za počasí, barvy, co se děje 

s přírodou, vyjmenováváme si podzimní plody, 

oblečení, co nosíme na podzim, co můžeme na 

podzim dělat za činnosti 

 

KDYŽ SE ŘEKNE PODZIM, TAK… 

- doplňujeme neúplnou větu vlastními nápady, 

které zapisujeme na velký papír 

 

BÁSNIČKY, ŘÍKANKY, PÍSNIČKY 

- Foukej, foukej větříčku (b + c) 

- Leze ježek, leze v lese (b + c)  

- Jaro, léto, podzim, zima (a) 

 

KOMPOT (PODZIM) 

- společně si zahrajeme pohybovou hru 

kompot (podzim) 

 

PODZIMNÍ STROM Z RUKOU 

- na veliký papír namalujeme kmen stromu a 

pak společně místo listí obkreslujeme 

navzájem nebo samostatně naše ruce a 

vybarvíme 

 

PODZIMMÍ VÝZDOBA 

- chystáme společně podzimní výzdobu 

 

PODZIMNÍ JÓGA 

- podzimní jógový příběh plný dobrodružství 

 

 

 

 

 

 

Didaktické obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židličky 

 

 

 

Velký papír, barvy, štětec 

 

 

 

 

 

Podzimní dekorace 

 

 



Společné činnosti venku: ÚKOLY NA PROCHÁZCE 

- splňte všechny úkoly v pracovním listu 

"Podzimní procházka" 

DOMEČEK PRO SKŘÍTKY 

- vytvořte malý podzimní domeček pro skřítky 

- použijte různé plody a větvičky 

Pracovní list, tužka 

 

 

Větvičky, plody 

Samostatné činnosti (dle volby dětí) v centrech aktivit 

Každá z činností respektuje tyto 4 zásady: 

1. Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. 

2. Činnost umožňuje dětem spolupracovat. 

3. Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu. 

4. K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí. 

Centrum aktivity  Pomůcky, zdroje, poznámky 

Knihy a písmena 

(Školička) 

a) + b) PODZIMNÍ PRACOVNÍ LIST  

- vyberte pastelky barev podzimu, vybarvěte 

jednotlivé listy a tou samou pastelkou 

obtáhněte cestu listu 

a) PODZIMNÍ SUDOKU 

- poskládejte si podzimní sudoku 

- symboly jsou v každém řádku a sloupečku 

pouze jednou 

Pracovní list, tužka, pastelky 

 

 

 

Podzimní sudoku 

Hudba a) + b) FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU 

- zazpívejte si písničku s hudebním 

doprovodem 

- zkuste si hudební doprovod na flétnu podle 

vyznačených not 

Flétna, hudební nástroje 

Ateliér a) + b) + c) PODZIMNÍ OBRÁZEK  

- vyberte z temperových barev ty, které jsou 

spojené s podzimem 

- natřete na bílou čtvrtku klovatinu a barvy do 

klovatiny zapouštějte 

- než obrázek zaschne, můžete do něj vložit pár 

listů, které jste nasbírali na procházce 

a) + b) ABSTRAKTNÍ PODZIM  

- vyberte z barev pouze ty podzimní 

- namalujte abstrakci podzimu podle vaší 

představivosti 

- poslechněte si k malování podzimně laděnou 

hudbu 

Klovatina, temperové barvy, 

listy, bílá čtvrtka 

 

 

 

 

 

Čtvrtky, tempery 

 

 



Dramatika a) + b) + c) PSYCHOMOTORICKÝ PADÁK 

- stoupněte si s kamarády do kruhu, chyťte 

padák, foukejte s ním za doprovodu nějaké 

podzimní říkanky (Vítr, Meluzína…) 

- pak si může jeden kamarád sednout pod 

padák a můžete mu zafoukat padákem na hlavu 

a vlasy  

Psychomotorický padák 

Pokusy a objevy a) + b) + c) DUHA 

 - vyskládejte po obvodu talíře lentilky 

- za pomocí tety nalijte na talíř horkou vodu a 

sledujte, co se bude dít 

- pokuste se přijít na to, proč se na talíři 

vytvořila z lentilek duha 

Talíř, lentilky, horká voda 

Domácnost a) + b) + c) PODZIMNÍ SALÁTEK 

- vyrobte si podzimní jablečno-mrkvový salátek 

- nastrouhejte mrkev a jablíčko do misky, 

můžete zalít šťávou z citronu a zamíchejte 

a) + b) + c) PODZIMNÍ LIMONÁDA  

- vyrobte si podzimní ovocno-bylinkovou 

limonádu na posílení imunity 

- nakrájejte citron a pomeranč do džbánku, 

přidejte pár lístků máty a zalijte vodou 

Mrkev, jablko, citron, 

struhadlo, miska, lžíce  

 

 

Citron, pomeranč, nůž, 

prkénko, džbán, voda, máta 

 

Dílna a) ŠTĚTEC Z KLACÍKŮ 

- vytvořte si pomocí klacíků a provázků přírodní 

štětec 

- pořádně ho svažte, aby byl pevný 

Klacíky, provázek 

Voda a písek a) + b) + c) DÉŠŤ  

- vezměte si různé druhy nádob s dírkami a 

vytvořte jimi za pomoci vody různě intenzivní 

déšť 

Nádoby s dírkami, konvičky 

Kostky a doprava a) + b) PODZIMNÍ MOTIVY Z KOSTEK 

- vyberte kostky v barvách podzimu a postavte 

z nich podzimní motivy (list, dýni, šípek…) 

Barevné kostky 

Manipulativní a stolní hry a) + b) PEXESO  

- zahrajte si s kamarády didaktické pexeso na 

téma ročních období 

 

Pexeso 



Jóga a) + b) STROMY A VÍTR 

- zahrajte si na stromy a vítr 

- jeden bude pevný strom a druhý rozevlátý vítr, 

poté se můžete vyměnit a sdílet si, co vám bylo 

příjemnější 

Dostatek prostoru 

 

 

 


