
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne: PODZIM S DRAKEM 

 
 Cíle 

- Procvičit stříhání a lepení papíru 
- Procvičit zrakovou paměť 
- Naučit se skládat z papíru 
harmoniku 
- Vyjmenovat co nejvíce znaků  
podzimu 
- Vyjmenovat roční období a dny v 
týdnu  

 

- tento týden si vyrobíte podzimního papírového draka, některé děti dostaly materiály ze školky, ostatní určitě 

doma najdou barevné papíry. Nejdříve vystřihněte tělo draka, poté oči a nos, nebo můžete obličej namalovat. 
Připevníte provázek jako ocásek, na který navážete harmoniky (z papírků ve tvaru obdélníku). Mašličky 
z harmoniky můžete nalepit i na strany jako ouška. A můžete dozdobit lístečky, puntíky,... podle vlastní 
fantazie. 
- abychom si procvičili tělo, zkuste trénovat dřepy (ruce předpažit a udělat dřep co nejníže k zemi a zpět do 
stoje - počítejte si, kolik jich zvládnete zacvičit a další dny můžete překonávat vlastní rekord). 

- při stříhání nůžkami a kreslení pastelkou či tužkou kontrolujte správné držení nůžek a pastelky 

- zkus nakreslit obyčejnou tužkou na papír pavučinu, můžeš i pavoučka. Podívej se na obrázek v příloze č. 1, 
abys věděl, jak vypadá. 

- v příloze č.1 máte obrázky k ročnímu období PODZIM. Prohlédněte si je a zkuste doplnit, co dalšího by patřilo 
k podzimu (např. pouštění draka, fouká více vítr, padají kaštany a bukvice, červenají jablíčka, ...) 
- vyzkoušíte si, jakou máte zrakovou paměť. Podívejte se na podzimní obrázky (asi 1 minutu), obrázek zakryjte 
a vyjmenujte co nejvíce věcí, které si pamatujete. Můžete zkoušet víckrát a počítat a zaznamenávat si  
výsledky. 
- Otázky a úkoly k obrázku: Spočítej, kolik je na obrázku listů. Spočítej, kolik nohou má pavouk. Jak se jmenuje 
červená houba? Jakou barvu mají listy? Jakou barvu má otevřený deštník?... 
- v příloze č. 3 máte podzimní básničku o drakovi. Můžete se ji naučit zpaměti. 

- Děti by měly znát kolik a jaké roční období máme. Ověřte si jejich znalosti. 
- Můžete průběžně procvičovat dny v týdnu, aby se děti orientovaly v čase. Který máme dnes den? Který den 
je před nedělí? Kolik máme dnů v týdnu? Jaký den bude mezi úterkem a čtvrtkem?... 
 

- V příloze č. 2 máte obrázky listů a stromů, zkuste venku najít stejné tvary, poznat z jakého jsou stromu a 
zapamatovat si jejich název. Můžete zkusit přiřadit listy, které máte na obrázku v příloze č. 1. 
 

- jestli bude foukat vítr, můžete si s dětmi zkusit pouštět draka (ten kterého jste vyráběli, ale nepoletí) 
- možná máte na okně nebo zahradě krmítko, nasypte ptáčkům semínka slunečnic, mák,... 
- pozorujte, zda do krmítka létají ptáčci a kteří to jsou. Můžete si je podle obrázku najít na internetu nebo 
v knížkách. 

 

  
 

 

 

na období od 16.11.-20.11.2020 



 

 

 

 

Příloha č. 2 

 
 

 

 

 

 



Příloha č.3 

 

 

DRAK 

Letí, letí, je to drak, 

Letí, letí do oblak, 

na obloze zakrouží 

a po výšce zatouží. 

Vesele se prohání, 

jiné draky předhání. 


