Podzimní čarování
Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. V tomto ročním období
mohou náladu dětí ovlivňovat i neustálé změny počasí, které jsou pro tuto dobu typické. Děti se blíže
seznamují s měnící se přírodou pomocí všech smyslů.

Zrakem pozorujeme barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem poznáváme zpěv ptáků, šelest vánku
a větru v korunách stromů a trávě. Hmatem se seznamujeme s povrchem listů, kůrou stromů, trávou,
mechem. Čich nám prozradí, jestli jsme v lese, na louce, či na poli, zda v ruce držíme houbu anebo
jablíčko. A konečně chuť nám napoví o druhu čerstvě utrženého ovoce, zeleniny. A co opékání špekáčků
anebo brambor a pouštění draka? Podzim je opravdu nádherné roční období.

Výběr činností:
•
•

lisování listů
práce s encyklopedií, prohlížení knih – vyhledávání informací o stromech, listech, podzimu,
práce s knihou

využití PC – práce s programem Lexikon ohrožených druhů strašidel (naladění podzimní tapety, určení
názvů stromů, práce se slovem – odvození názvu strašidel atd.)
využití PC – program Kidsmart, oddíl Samův vědecký dům – pododdíl Dubový rybníček (naladění
podzimu, plnění úkolů dle instrukcí, vyhledání pojmů v encyklopedii apod.), oddíl Hančin dům místa
a času (pododdíl Hodiny s kalendářem – nastavení podzimu – pozorování změn v přírodě v jednotlivých
měsících)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

využití audiovizuální techniky – program Kostičky – Jak žije les, rozhovor s dětmi o shlédnutém
programu
sbírání přírodnin (kaštany, žaludy, šípky, barevné listí…)
z přírodnin vytvoříme „koutek podzimní přírody"
výroba zvířátek z kaštanů, žaludů a bukvic
hra s přírodním materiálem – vytváření mozaik, obrazců
obtiskování vylisovaných listů
nalepování vylisovaných listů – kolorování tuší dle představy dítěte (např. list jako sukýnka
panenky, dva listy proti sobě – křídla ptáka atd.)
obkreslování listů přes průklepový papír pastelkami (děti položí vylisovaný list, na něj
průklepový papír, pastelkou překreslí strukturu listu, list vystřihnou a nalepí na barevný papír)
vycházka do parku, pozorování podzimní přírody
list – vytrhávání tvaru listu z barevného papíru, nalepování vytrhaných listů do koruny
namalovaného stromu
metodický portál RVP

