
 
Téma:  KOUZELNÉ   DÝNĚ 

Záměr:  Podporovat dětská přátelství, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, 
osvojovat si poznatky o podzimní přírodě a jejich proměnách. 
 
Klíčové kompetence: Rozvíjet estetické vnímání a cítění motivované podzimní přírodou a 
jejími plody. Seznamování se se svátky a tradicemi v jiných zemích . 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
 
Zvládnout přeskoky nízkých překážek 
za sebou v chůzi i v běhu, umět správně 
provést skok do výšky přes gumu 
z místa i rozběhem. 
 

 
Postavíme si překážkovou dráhu „ Rej strašidel“, 
strašidýlka slaví svátek – procvičujeme přeskoky 
přes překážky skok do výšky přes gumu, 
procvičujeme prolézání látkovým tunelem 
(odbouráváme obavy a strach). Pohybová hra : 
Kuba řekl 

Dítě a jeho psychika 
 
Uplatňovat zpěv s doprovodem na 
rytmické nástroje, umět zpívat 
samostatně i v menších skupinách i 
sólově. 
 

 
Hrajeme si naučené písně za doprovodu nástrojů, 
každý si vybírá, na jaký nástroj bude hrát, při hře 
se učíme zeslabovat, zesilovat. Tančíme kolem 
strašidelného hradu se strašidýlkem Emílkem na 
známé písně z pohádek „Ať žijí duchové“, Jak se 
krotí krokodýli. 

Dítě a ten druhý 
 
Umět soustředěně a citlivě vnímat text 
jako literární dílo a poznávat životní 
moudrost v pohádkách. 

 
Čteme si společně se strašidýlkem Emílkem 
pohádku „Zajíc a čaroděj Honzula“. Emílka 
seznamujeme s hlavními hrdiny a jejich 
vlastnostmi. 

Dítě a společnost 
 
Malování na různé materiály- na sklo, 
na látku. Učit se vnímat vlastnosti 
barev, podporovat vlastní představivost 
a fantazii. 

 
Malujeme temperovými barvami na sklo „ Dýňový 
lampiónek“ a na připravené plátýnko vytváříme 
různé strašidelné obličeje…Staršidýlko se směje, 
bojí,mračí. „Můj kamarád Emílek“ 

Dítě a svět 
 
Mít povědomí o různých svátcích 
v naší, ale i jiné zemi. Seznámení se 
svátkem „Helloveen“ 

 
Zdobíme si třídu dýněmi, které děti přináší, za 
pomoci učitelky dlabeme dýně a vyprávíme si o 
svátku Helloveen, který slaví děti v různých 
zemích, kdy ve strašidelných oblecích chodí od 
domu k domu a dostávají různé sladkosti. 

 
Pobyt venku: Pozorujeme sychravé a mlhavé počasí, všímáme si změny letního času na 
zimní - kratší den, dříve se stmívá. V lese stavíme domečky pro naše kamarády skřítky, 
hledáme strašidelné koutky v lese, např. Kdo se nebojí dojít k tomu velkému stromu? V okolí 
hledáme dýně, které zdobí zahrady a obydlí. 
 


