
"Přišel barevný podzim" 

V měsíci říjnu se s přírodou dějí věci. Začíná podzim a příroda nám dává úrodu z lesa, pole 

a zahrádky. Všichni se začínáme pomalu chystat na zimu. I zvířátka. 

 

                

 

Uhádnete zvířátka, které jsou na obrázku? Co všechno můžeme v lese najít? Víte, jak se v 

lese máme chovat. A proč?  

Které zvířátka mají na barevném obrázku 2 nohy?? 4nohy? bez nohou? mnoho nohou?..... 

O které zvířátku se říká, že je moudrý jako.................. (sova) 

 O kterém zvířátku se říká, že je doktor lesa................ (datel) 

Znáte nějaké pohádky, ve které vystupují zvířátka z lesa?  

(O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O Červené Karkulce, O třech medvědech, ...........) 

Jak všechny pohádky končí?? Z každé pohádky si vždy vezmeme nějaké ponaučení. Přijdeš 

na to jaké? 

 Jedna moc hezká pohádka na tebe čeká na další stránce. 



Poznáš jaká to byla?? Jestli ne, obrázek ti napoví. Pohádku můžeš vyprávět podle obrázků 

nebo se naučit krásnou básničku, třeba pro tvoji babičku, která už někdy určitě slyšela. 

           

 



Vybarvi tolik kruhů, kolik je v řádku hub. 

  

Jaké plody kromě hub a borůvek můžeme ještě najít v lese? Na které houby si musíme 

dávat pozor?? Pojmenuj další lesní plody a ukaž v obrázku. Které nepoznáš, zkus je najít v 

nějaké chytré knížce - encyklopedii.     

                                                                                                                                         
Jedna písnička o houbách pro radost. 



Jestli máš doma barevný papír,nůžky, lepidlo nebo alespoň vodové barvy, tak mám pro tebe pár 

nápadů, jak zahnat nudu a vyzdobit tvými obrázky třeba pokojíček. 

                    

 

              

 

 Spolu s maminkou nebo tatínkem, můžete vyrobit nějaká zvířátka nebo postavy z 

kaštánků, které máš určitě doma z nějaké podzimní procházky. 

    



Dlouhá cesta chleba až do pusy. Víš kolik lidí a strojů musí pracovat než se vyrobí jeden 

chleba?? Podívej se na obrázek a zkus popsat co vidíš. 

  

     

    PEKAŘ PEČE HOUSKY, UŽDIBUJE KOUSKY. 

                                                                                    PEKAŘKA MU POMÁHÁ, UŽDIBUJÍ OBA DVA. 



Najdi správnou cestičku.                                                                 

      

Pojmenuj správně zeleninu z babiččiny zahrádky. Vybarvi nebo řekni správnou barvu. 

 



Vybarvi strašáka do pole a potom domaluj hromádky na poli. Doufám, že se nikdo z vás 

strašáka nebojí, že bude strašit jenom vrány na poli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokresli zrníčka na klasech obilí. 


