Pomalu nám končí říjen a začíná poslední z podzimních měsíců. Víš, který to je?...
Listopad. A skřítek Podzimníček je velmi hrdý na to, že tě může naučit další podzimní písničku.
Poznámka: stačí 1. a 2. sloka

Skřítkovi Podzimníčkovi se dnes stala nemilá věc. Kreslil strom a keř a k nim chtěl přikreslit podzimní
plody. Jenže přišel jiný skřítek a přimaloval i letní ovoce. Pomoz skřítkovi Podzimníčkovi a zakroužkuj
pouze ovoce, které se sbírá na podzim. Poté se zamysli a zkus uhádnout a pojmenovat to ovoce,
které roste na stromě, které na keři a které ani na jednom neroste. Nakonec si můžeš celý obrázek
vybarvit.

Najdi v každém řádku vždy 1 list, který do řady nepatří a vybarvi ho. Poté zkus uhádnout, z jakého
stromu nebo květiny list je.
Nápověda: (1.javor, 2. dub, 3.dub, 4 javor, 5 jetel)

Vybarvi obrázek tak, aby každé políčko s číslem mělo správnou barvu. Pokus se při tom nepřetahovat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šedá
Hnědá
Zelená
Žlutá
Modrá
Fialová

Před zimou nám někteří ptáci odlétají do teplejších krajin, protože by zimu u nás nepřežili. Zkus
spočítat, kolik jich v každém řádku letí.

Na obrázku vidíš vždy 2 ovoce naproti sobě. Spoj je tak, aby byla čára obtažená tou barvou, jakou má
ovoce. Podzimníček je velmi zvědavý, jak se ti to povede.
Nápověda (jablko-červená nebo zelená, hrozno-fialová, meruňka-oranžová, meloun-červená, banánžlutá, hruška-zelená nebo žlutá)

O papírovém draku
Podzimní sluníčko probleskovalo mezi větvemi stromů a zabalilo okolní
přírodu do zlato-oranžové barvy. Barevné listí se teď zdálo ještě zářivější a
šípky na keřích červenější.
„Podívejte, kluci, to je krása,“ ozvala se maminka, když chlapcům zavazovala
tkaničky. Byli celí nedočkaví a vyběhli na zahradu s rozvázanými botami.
Tatínek jim včera koupil nového papírového draka a oni už se těšili, až si ho
pustí.
Staršímu Péťovi bylo šest let a draka už s tatínkem pouštěl loni, takže věděl, co
a jak. Pro dvouletého Vilíka to byla novinka. Utíkal za Péťou, aby o nic nepřišel,
ale když k němu přiběhl, bratříček se otočil zády.
Vilík jej oběhl, aby lépe viděl, a natahoval se po draku. Jenže Péťa se rozběhl,
vypustil draka do vzduchu a zvedl ruku s provázkem nad hlavu, aby na něj
mladší bráška nedosáhl.
„Jsi ještě moc malý a neudržel bys ho,“ vysvětloval Péťa Vilíkovi.

Oba chlapci stáli vedle sebe a pozorovali, jak se drak pohupuje ve větru. Chvíli
poskakoval doleva, pak se vznášel uprostřed a potom zamířil na pravou stranu
nad veliký strom. Nejednou prudce zafoukal vítr a drak zamířil dolů mezi jeho
větve.
„Jéé,“ zakřičel Vilda, „on se nám ztratil!“
„Ale neztratil. Je v koruně stromu. Tamhle, vidíš?“ ukazoval nad hlavu Péťa a
zároveň se rozhlížel, co by mu pomohlo, aby pro něj mohl vlézt.

„Přinesu žebřík,“ nabídl se Vilík a rozběhl se na druhý konec zahrady. „Žebřík
přece sami nemáme používat a navíc ho neuneseš,“ řekl rozhodně Péťa a
donesl pod strom kbelík na vodu. Obrátil ho dnem vzhůru a vylezl na něj.
Chytil nejnižší větev a vyhoupl se na ni. Pak se natáhl a už na draka dosáhl.
Opatrně ho sundal a zavolal na Vilíka, aby šel na stranu. Draka hodil na zem a
pomalu slezl dolů.
Vilda už se skláněl nad drakem a hodnotil škody. Nebyl roztržený ani jinak
poničený, ale provázek byl zamotaný a tvořil jeden velký uzel.
„Já ho rozvážu,“ navrhl Péťovi a začal se probírat zamotaným provázkem.
„Ne, udělám to sám. Tobě to nepůjde, jsi ještě malý,“ rozhodl starší brácha a
sám se pustil do rozvazování. Po chvíli to ale vzdal a zašel domů pro tatínka,
aby mu pomohl.
Když se vraceli na zahradu, Péťa se překvapeně zastavil. Kolem pobíhal Vilík
s drakem nad hlavou a smál se na celé kolo. Na provázku nebyla po uzlíku ani
známka.
„Ale jak to?“ podíval se Petřík udiveně na tatínka, „jak to, že Vilda provázek
rozvázal? Je přece menší než já.“ Tatínek se zasmál: „To ale neznamená, že si
s ním nemůže poradit. I když je mladší, některé věci může zvládnout lépe než
ty,“ mrkl na Péťu.
„Tak já vás tu zase nechám, jo?“ řekl tatínek a otočil se směrem k domovu.
Péťa ještě chvíli stál a zamyšleně pozoroval bráchu. Pak se za ním rozběhl. No
jo, vždyť některé věci může Vilda zvládnout lépe než on. To je paráda. Teď už
budou parťáci a můžou si pomáhat. Se smíchem se k němu přidal a užili si
spolu krásné odpoledne.

Poskládej si známou básničku podle obrázků.
Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král Honzka si zavolal.
A dál už můžeš číst sám (a) podle obrázků. Honzík běžel za hory, vykopal tam brambory. Vysypal je
před krále, nesu Vám ty korále. Větší už tam neměli,ty už snědli v neděli.

A pro radost posíláme básničky. Můžeš se je naučit i s maminkou.

Pořádně si prohlédni obrázek. Vidíš tam hříbky, ptáčky, dýně, mráčky s deštěm, lístečky….Zkus
spočíat a zapsat, kolik je na obrázku hříbečků, lístečků ….Kdo to dokáže, může to napsat číslicí, nebo
napiš tolik teček, kolik jsi spočítal (a) obrázků.

Přinesla jsem Ti plný košík červených jablíček. Ale jablíčka se z košíčku vysypala a teď by ráda zpátky.
Ale pozor, každé jablíčko si přeje mít svoje místečko. Zkus umístit jablíčko do košíčku, nad košíček,
vedle košíčku a pod košíček. Jistě to dokážeš, vždyť jsi šikulka. Potom si zazpívej známou písničku
,,Pod naším okýnkem“ a utíkej si pochutnat na jablíčku. Dobrou chuť.

Hurá do práce. Jistě se Ti povede vymalovat tou správnou pastelkou tvary na obrázku. Tak se připrav,
nachystej si pastelky, nespěchej, pořádně si obrázek prohlédni . Tak už jsi připravený(á)? Tak jdeme
na to : tři, dva, jedna start…..

A teď si trochu protáhneme tělíčko. Písničku Prší prší jistě dobře znáš a na její nápěv se nauč novou
básničku i s pohybem. Tak s chutí do cvičení.

A také trochu zábavy. Popros maminku,aby Ti vystřihla podzimní domino. A teď už Ti nic nebrání,
abys všem předvedl(a(, jaký jsi pašák.Hodně štěstí.

Poslechni si pohádku o tom,jak se loví podzimní draci.

Nauč se básničku a zkus si poskládat draka.

Draku, ty jsi vážně drak?
Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry, je to tak.
A máš zuby dračí?
Mám dva. Ty mi stačí.
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž.
I ty lháři! Každý to ví,
že jsi jenom papírový.

A teď několik nápadů pro šikovné dětičky a jejich maminky

