
Téma mesiaca: FAREBNÁ JESEŇ 

Téma týždňa: PANI JESEŇ 

  

  
V PONDELOK sme sa zoznamovali 

s ročnými obdobiami, no najmä 

s ročným obdobím jeseň. Povedali 

sme si čo je pre ňu typické, čo rastie 

na jeseň, akej farby listy môžeme 

vidieť a spoločnými silami sme 

vyrobili plagát, na ktorý sme lepili 

rôzne obrázky. 

STREDA bola rozprávková. Nielenže 

nám pani učiteľka prečítala 

rozprávku O jesennom farebnom 

lístí, my sme sa do tej rozprávky aj 

dostali a zahrali sa na padajúce listy. 

Okrem toho sme v knižkách hľadali 

nášho kamaráta ježka, ktorý stratil 

gaštany.  

UTOROK sme si precvičovali slová 

a predložky ako napríklad – na, za, 

pred, pod, nad, hore a dole. 

Pomohli nám v tom nielen naše 

kamarátky lienky, ale aj rôzne 

pomôcky ako gaštany či listy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vo ŠTVRTOK sme si prvýkrát 

obliekli na seba pracovné zástery, 

pretože sme šli maľovať a hrať sa 

s farbami. Pomocou hubky sme 

nanášali farby jesene. Našou 

úlohou bolo vyfarbiť celý papier 

bez toho, by nám zostalo biele 

miesto. Niektorým sa to naozaj aj 

podarilo  

Pred spaním sme si prečítali príbeh 

z detskej Biblie: Noemova archa. 

 

V PIATOK sme sa zahrali 

s gaštanmi. Snažili sme sa ich 

usporiadať tak, aby nám vyšiel 

nejaký tvar, predmet alebo vec. 

Vytvárali sme napríklad hríb, list, 

šarkana či jablko. Nakoniec sme 

„obkreslili“ pomocou gaštanov aj 

našich kamarátov.  

V tento deň sme prvýkrát  s 

kamarátmi a p. učiteľkami 

navštívili kostol, kde sme sa 

pomodli k nášmu Anjelovi 

strážnemu. 

Okrem toho sme sa zahrali každý deň na zvieratká, a tým sme si poriadne zacvičili. 

Nechýbali ani každodenné prechádzky s naším psom Dunčom, modelovanie 

z plastelíny, pohybové hry či spievanie a tancovanie. 



 

  Takto sme cvičili... 



 

  

Zabávali sme sa a tvorili sme... 



 

  

Na prechádzke s Dunčom 

a na ihrisku... 



 

  

Naše výtvory... 



 

  

Desiatujeme 

Mydlím, mydlím, mydlíme 

a špiny sa zbavíme. 



 

  

Tvoríme.. 



 

  

Pomáhame si, oddychujeme a modelujeme.. 



 

 

A takto sme si pochutili  na slížoch   


