INTEGROVANÝ BLOK: BAREVNÝ PODZIM
TÉMA

PODTÉMA

CHRÁNÍME PŘÍRODU

PODZIMNÍ DEN





podzimní den a změny v přírodě- sledování rozmanitostí, živá a neživá příroda
roční období, základní znaky, rozdíly
zahrady, les, pole
číselná řada, barvy

PODZIMNÍ POČASÍ






přírodní jevy, slunce, mraky, déšť, vítr- louže, dešťové kapky, chlad, jinovatka
aktuální počasí- předpověď (jasno, polojasno, zataženo, oblačno)
jak vzniká vítr, déšť, mlha?
síla větru, vichřice- výroba draka, větrníku- DRAKIÁDA
oblečení- deštník, obutí

LISTY A PŘÍRODNINY






sběr přírodnin- výroba skřítka Podzimníčka (šišky, žaludy, kaštany, jeřabiny, bukvice, šípky)
lisování, výrobky z listů
sběr kaštanů pro zvířátka v oboře- návštěva obory Březka
změna barev listí, různé tvary listů podle druhu stromů, opadávání
geometrické tvary- názvy

STROM A KEŘ NA PODZIM




podzimní strom- změny
strom jehličnatý, listnatý, ovocný
části stromu a keře, rozdíly, názvy
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PLODY PODZIMU

HOUBY A LES





jehličnatý, listnatý, smíšený les
prostředí, chování v lese- co patří, nepatří do lesa, základy ekologického chování
houby- jedlé, nejedlé, jedovaté
lesní plody- žaludy, kaštany, bukvice…

ZVÍŘÁTKA V LESE





volně žijící zvířátka- kdo kde bydlí, spí, názvy
zásoby na zimu (veverka, ježek), zimní spánek (medvěd, jezevec)
odlet ptáků do teplých krajin, ptáci v zimě – krmítka, budky
protiklady= malý x velký, tlustý x tenký, hodně x málo, těžký x lehký

ZDRAVÁ VÝŽIVA









ovoce, zelenina- kde a jak roste, názvy, rozdíly, výrobky
sklizeň, hospodářské stroje
smyslové hry, určování vlastností, znaků- barva, tvar, velikost, chuť, vůně
lesní plody- maliny, borůvky, ostružiny
vaření – ovocné a zeleninové mísy, ochutnávky
úloha vitamínů pro naše zdraví – co člověku škodí, co prospívá, poznávání svého těla
význam cvičení – základu zdravého život. stylu- dýchání, držení těla, relax. a uvolňovací cviky,
sportování
ukládání na zimu- zavařování, konzervování, zamražování

MALÍ ZAHRADNÍCI





sklizeň na poli- brambory, řepa, obilí, zaorávání
hospodářské stroje- traktor, kombajn
práce na zahradě- hrabání listí- kompost- příprava na zimu
přesazování květin, péče o ně
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BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

DOPRAVA






OSLAVY A TRADICE

základní pravidla silničního provozu – bezpečné chování (reflexní vesta, terčík)
dopravní prostředky (ve vzduchu, po vodě, po silnici, po kolejích)
pojmy – přechod pro chodce, semafor – Dopravní hřiště
dopravní značky, Policie ČR
geometrické tvary

DUŠIČKY A HALLOWEEN






památka všech zemřelých – tradice vzpomínání, kouzlo tajemna
životní etapy člověka – narození, dětství, dospělost, stáří
návštěva kostela Sv. Martina
rej masek a strašidel
soutěž o nejzajímavější dýni

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ




stolování, slavnostní prostírání – dekorace, příprava stolu, co se k čemu používá
vaření a pečení koláčů – Kroužek vaření
názvy nádobí a kuchyňského náčiní

ADVENT







slavnostní zahájení rozsvícením stromku na školní zahradě
železná, bronzová, stříbrná a zlatá neděle
střídmost jídla a pití
krátký den a dlouhá noc, mystika a tajemno
adventní kalendář, věnec
barborka – větvička třešně nebo višně

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA



Mikuláš – nadílka, zásoba písniček a básniček
Anděl – kladná postava, ochrana
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Čert – peklo, čertovské pohádky, kniha hřích

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ ANEB PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ NAŠICH PŘEDKŮ





doba dnešní a minulá – práce s obrazovým materiálem
jak se dříve žilo – obydlí – stavění slovanské vesnice – využití různých materiálů – dřevo, přírodniny,
mech, sláma, hlína
návštěva památných míst, vycházky
osidlování, práce s mapou

LEGENDA O PŘEMYSLU ORÁČI



obdělávání půdy dnes a dříve
hospodářská zvířata – hudební činnosti

LEGENDA O BIVOJOVI




zdroj obživy – lov- vybarvení
život zvěře v lese – poznávání, kteří živočichové tu žijí, kde žijí
jak se o zvěř v lese staráme

KROK A JEHO DCERY – KAZI, TETA, LIBUŠE





zdravý způsob života - sběr bylinek
bylinková zahrádka
poznávání přírody - stromů, rostlin, plodů, pozorování změn
využití zdrojů přírody - vaření čajů, sušení ovoce – šípek, bezinky, jablka, hrušky,
švestky

POVĚST O JEČMÍNKOVI




rostliny na poli
pěstování a sklizeň plodin – obilí
práce s keramickou hlínou – džbány, šperky, misky
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LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVOVI


jak se lidé oblékají dnes a dříve – výroba jednoduchých šatů, zbroje knížete, další výtvarné a pracovní
techniky

LEGENDA O DALIBOROVI Z KOZOJED


střídmost jídla a pití – zdroj vody – studánky, potoky, řeky

MARTI NA BÍLÉM KONI


změny v přírodě, příprava na zimu, obživa ptáků
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