
Téma týdne 2. 10. - 6. 10. 2020 

DÝŇOVÁNÍ   

 
 

Píseň: Dušičky 

Báseň: Tlusťoška a muška 

Matematická představivost: geometrické tvary 

Sestavení celku z částí: sestav si svou dýni – stříhání, lepení, skládání částí do celku 

Grafomotorické cvičení: uvolňování ruky – dýně – ovál 

Rozpoznání shodných tvarů: najdi a spoj čarou stejné dýně  

Pohybové cvičení: trénování rovnováhy, skok snožmo přes překážku, koulení míče na cíl 

Praktická činnost: dlabání dýně 

       Vaříme dýňovou polévku  

Angličtina: „Pumpkin, pumpkin.“, „Ten little Pumpkins“ 

 

 

 



DUŠIČKY, Slávek Janoušek 

 
My jsme byli u babičky na dušičky 
My jsme byli na dušičky u babičky 
A teď jedem domů 
Zpíváme si k tomu 
Že jsme byli u babičky na dušičky  
 
Večer všude na hřbitovech září svíčky 
Lampičky a osvětlené kostelíčky 
Vzadu na modříny 
Vrhali jsme temné stíny 
Když jsme byli u babičky na dušičky 
 
A v tom větru nechtěla nám hořet svíčka 
Tak jsme o to poprosili andělíčka 
Svíčka hnedka chytla 
Od jiskřičky co tam vlítla 
Když jsme byli u babičky na dušičky 
 
Babičce jak loni zmrzly chryzantémy 
To musí být velká zima v černé zemi 
Kdyby byli zticha 
Slyšeli by duše dýchat 
Slyšeli by co si říkaj na dušičky 
 
Než mě dali do sedačky pro dětičky 
Táta aspoň půl hodiny hledal klíčky 
A teď jedem domů 
Zpíváme si k tomu 
Že jsme byli u babičky na dušičky 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ88p1xPuqY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ88p1xPuqY


Tlusťoška a muška 
 
Tlustá dýně svítí líně 
v naší malé zahradě. 
Vymlouvá se, že ji kouše 
malá muška na bradě. 
Achich, ouvej, moje brada  
– já teď svítit nemohu! 
Pomohla by dobrá rada, 
jak tu mušku přemohu? 
Zasviť na ni líná dýně, 
mouše bude hic. 
Zahřeje se, zapotí se, 
nepřiletí víc! 

 

 

 

                

 

 



Vybarvi dýni, geometrické tvary v dolní části pojmenuj, vystřihni a nalep na správné místo 

 

 



Sestav si svou dýni (jen starší děti) 

 



Grafomotorické cvičení – správný úchop tužky, kreslíme oválky, kdo zvládne, může zkusit svislé čáry 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohybové cvičení 

„Opičí dráha“ - chůze po laně položeném na podlaze (trénování rovnováhy), přeskok dýně snožmo, koulení míčem 
(jakože dýní) na cíl (do branky), hod míčem (jakože dýní) do koše – obouruč, spodem  

 

 

Dlabeme dýni 

Pomůcky: dýně, nůž, lžíce, miska, svíčka, sirky 

Semínka usušíme a schováme na jaro, kdy je zasadíme do květináčků, abychom mohli pozorovat, jak rostou  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaříme dýňovou polévku 

Suroviny 

o 1 ks cibule 

o 50 g máslo 

o sůl 

o 1 ks dýně 

o 1 kelímek smetana na vaření 

o pepř drcený 

 
Postup přípravy receptu 

1 

V hrnci rozehřejeme máslo, osmahneme na něm do sklovata na drobno nakrájenou cibuli. Přidáme 

oloupanou a na větší kostky nakrájenou muškátovou dýni a ještě chviličku vše smažíme, aby se nám 

suroviny rozvoněly. Zalijeme studenou vodou tak, aby byla zelenina zcela ponořená, promícháme a 

vaříme na mírném plameni, dokud dýně nezměkne (cca 20 min). 

2 

Když je dýně měkká, stáhneme hrnec z plamene, přilejeme do něj smetanu na vaření, podle chuti osolíme, 

opepříme a rozmixujeme obsah hrnce tyčovým mixérem do hladka. V případě, že se vám zdá polévka moc 

hustá, můžete zředit vodou a ještě chvíli povařit. 

3 

Podáváme zakápnuté dýňovým olejem (je dost výrazný, takže stačí pár kapek) - nemusí být. Popřípadě 

můžeme přidat lžíci zakysané smetany či ricotty. 

 

 

https://www.recepty.cz/katalog-potravin


Kytičky z dýňových semínek 

Pomůcky: čistá, suchá dýňová semínka, kolečko vystřižené z papíru asi 4 cm průměr, lepidlo Herkules, štětec, 
akrylová barva/ lak na nehty-lépe natírat každou řadu nalepených semínek zvlášť/ barva ve spreji, podle fantazie 
hořčičné semínko nebo třeba malé korálky do středu kytičky. 

1. Vystřihneme kolečko z papíru a začneme nalepovat 1. řadu semínek na okraj kolečka 

   

2. Pokračujeme 2., případně 3. řadou semínek dokola. 

3. Kytičku nabarvíme podle vlastní fantazie – akrylová barva, lak na nehty se třpytkami, barva ve spreji, necháme ji 
přírodní, jak se komu líbí 

4. Do středu můžeme nalepit hořčičné semínko nebo třeba barevné korálky 

5. Kytičku můžeme použít jako ozdobu na dárek, na přáníčko, jako brož 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.zuzanastankova.cz/2017/11/tv
oreni-z-dynovych-seminek.html 

 

http://www.zuzanastankova.cz/2017/11/tvoreni-z-dynovych-seminek.html
http://www.zuzanastankova.cz/2017/11/tvoreni-z-dynovych-seminek.html
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