
Podzim na strakaté kobyle jede  
Distanční výuka od 18. 10.  – 22. 10. 2021 

 

Říjen: Co nám roste, co nám zraje 

Téma: Barvy podzimu 

 

Kompetence:       -   zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí 

jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními) 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjadřování) 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky vyjádřit 

 

Konkretizované výstupy 

                                   

• reagovat přiměřeně dané situaci 

• přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

• přijímat pokyny 

• přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat 

pozitivní i negativní emoce ( soucit, radost, spokojenost, ale také 

strach, smutek) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pondělí 18. 10. 2021  

 

 

Ahoj děti, tento týden máme v barevnosti podzimu. Víte, jaké barvičky má podzim? Zkuste si 

na nějaké vzpomenout a vyjmenovat.  

  

Dnes si procvičíme stříhání a lepení a vyzkoušíme vytvořit skřítka podzimníčka 😊 

 

 

 

Vaše vytvořené podzimníčky nám pošlete na email mssuchohrdly@email.cz       

 

 

mailto:mssuchohrdly@email.cz


Úterý 19. 10. 2021  

Základní matematické představy - upevňování číselné řady, počítání listečků, daný počet 

zapsat (tečky,čísla) 

 

Matematické představy můžete trénovat i při hře domino, člověče, nezlob se, kuželky. :-) 



 

Středa 20. 10. 2021 

 

 

 

Procvičování grafomotoriky, při kreslení sledujeme, vytváříme a podporujeme správné 

pracovní návyky ( správný úchop tužky, držení těla, uvolnění ruky). 

Vystřihněte lísteček podle linie a nalepte na papír       

 

 

 

 



 

Čtvrtek 21. 10. 2021 

 

Práce s pohádkou:  

O Budulínkovi 

 

O Budulínkovi Žila jednou jedna babička a dědeček a ti měli svého Budulínka. Každý den 

chodívali do práce a Budulínek zůstával doma sám. Babička mu pokaždé říkávala: „Buď 

hodný, Budulínku, hezky si hraj a nikomu neotvírej! Navařila jsem ti hodně hrášku, ten máš 

přeci ze všeho nejraději. Dala jsem ti ho do pece.“ Budulínek si hrál, jak mu babička nařídila a 

když na něj přišel hlad, otevřel pec a s chutí se pustil do hrášku. V tu chvíli přišla liška ryšavá 

a Budulínka prosila: „Budulínku, dej mi trochu hrášku, povozím tě na ocásku.“ Budulínek lišce 

dát nechtěl. Ale liška ho tuze prosila: „Budulínku, dej mi trochu hrášku, povozím tě na 

ocásku! Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.“ Protože se Budulínek najedl dosyta a 

ještě mu něco zbylo, lišce otevřel, přistrčil jí talíř a povídá: „Tady máš a jez!“ Liška hrášek 

snědla, Budulínka vzala na ocásek a vozila ho po lavici, vozila ho po světnici, poté s ním 

vyběhla na silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam šup do liščí nory! Když babička s 

dědečkem přišli domů Budulínek ve světničce nebyl. Marně ho hledali, ale Budulínka nikde 

nenašli. Babička plakala a neustále naříkala. Dědeček se na ní nemohl dívat, zval housličky, 

babičce dal bubínek a šli Budulínka hledat. Došli až do hustého lesa a tam uviděli liščí noru. 

Zdálo se jim, že tam slyší Budulínka plakat. Dědeček zbystřil, rychle naladil housličky babička 

zase bubínek a oba začali hrát a zpívat písničku: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, 

jsou tam tři lištičky a náš Budulínek.“ Starou lišku to rozzlobilo, a proto mladé lišce řekla: „Jdi 

a vyřiď jim, ať přestanou hrát, že mě bolí hlava!“ Mladá liška vystrčila ven hlavu, dědeček 

toho využil, chňapl ji a strčil ji do pytle! S nadšením že malou lišku chytili, hráli a zpívali dál: 

„Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam dvě lištičky a náš Budulínek.“ To starou 

lišku velmi rozhněvalo a poslala ven druhou lištičku: „Jdi a vyřiď jim, ať přestanou hrát, že mě 

bolí hlava!“ Druhá lištička také vytáhla hlavu ven, dědeček neotálel a šup s ní do pytle! A 

začali hrát potřetí: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš 

Budulínek.“ To už se liška rozhodla, že se půjde sama podívat, když se ani jedno z 

nezbedných dětí nevrátilo. Vystrčila hlavu z nory, dědeček ji čapnul a strčil ji do pytle, ten 

zavázal a Budulínka vytáhl z nory ven. Ten byl uplakaný a slíbil dědečkovi a babičce, že už 

bude poslušný a nikomu otvírat nebude. Dědeček s babičkou byli tak šťastní, že mají svého 

Budulínka zpátky, že mu samou radostí odpustili. A jak si poradil děda s liškami? Hodil pytel 

na zem a liškám vyprášil jejich kožichy pořádným proutkem. Poté pytel rozvázal, lišky z něj 

vyskočily a velkou rychlostí utíkaly pryč. 

 

• Pro rozvoj sluchového vnímání je důležité vedení k naslouchání pohádek, proto si 

tuto pohádku zkuste přečíst a poté převyprávět 



 

• Roztleskávat slova na slabiky a určit počet tlesknutí (hlavní postavy) 

• Rozlišit první hlásku ve slově, co slyšíš na začátku slova? (hlavní postavy) 

• Která zvířátka žijí v lese? 

• Kolik hudebních nástrojů bylo v pohádce?  

• Jaké nástroje se objevily v pohádce? 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr si můžete vymalovat omalovánku o Budulínkovi       



 

Pátek 22. 10. 2021 

 

 

Rozstřihni obrázek a nalep na papír podle děje pohádky . Poté obrázky můžete vybarvit       



 

 

Obkreslit myšku jedním tahem několikrát za sebou       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


