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* VYMAĽUJ OMAĽOVÁNKU 



Nájdi 7 rozdielov a dokresli ich.  

 

 



Čo chcú deti vedieť o jeseni? 

Prečo sú listy na jeseň farebné? 

Na jeseň sa zelené farbivo chlorofyl obsiahnuté v listoch rozkladá na červené a 

žlté farbivá. Krásnu farbu môžeme na stromoch vidieť najmä vtedy, keď je vlhké 

počasie. Ak je príliš suché, v liste neprebehne zmena farbív a spadne ešte skôr, 

ako získa nový farebný šat. V tom prípade zostane po páde na zem hnedý. 

A prečo vlastne listy padajú na zem? 

Stromy majú svoju vlastnú múdrosť. Dobre vedia, že v zime, keď podobne ako celá 

príroda odpočívajú, nebudú listy, ktoré im slúžia ako zásobáreň energie a vlahy, 

potrebovať. Obmedzia im prístup vody, až listy uschnú a odpadnú, aby na jar znovu 

vyrástli. 

Prečo na jeseň púšťame šarkanov? 

Na jar je na púšťanie si šarkanov určite lepšie počasie, väčšia pravdepodobnosť, 

že bude fúkať príhodný vietor. A predsa na jar nikto s drakom von nepôjde, je to 

záľuba vyhradená jeseni. Prečo? Dôvodom je, že v minulosti už boli na jeseň 

skončené poľnohospodárske práce a deti mali čas vziať vlastnoručne vyrobeného 

šarkana a utekať s ním na polia či lúky, zatiaľ čo na jar museli pomáhať rodičom. 

Prečo sa prelomu septembra a októbra hovorí babie leto? 

To vlastne nikto presne nevie. A tak vzniklo veľa vysvetlení. Babie vraj preto, že 

poletujúce pavučinky pripomínajú dlhé sivé vlasy starších žien. Babie leto tiež 

môže znamenať prestarnuté, odchádzajúce leto.  A do tretice, práve počas 

babieho leta je na oblohe dobre vidieť súhvezdie Plejády, ktorému sa tiež hovorilo 

Baby. 

 



 

 



 

 



Ježko hľadá správnu cestu. 

 





Hádanky  

 



Maľované čítanie: 

 

 



Grafomotorika 

 



Ježko 

Pri výrobe tohto ježka je potrebné mať po ruke:  farebný papier, čiernu fixku, nožnice a lep. 

 



Naša jeseň v skôlke 

V Budatínskom parku 

 

 

Výstava „Plody jesene“ 

 



 



Púšťanie šarkana 

 

 

Deň umývania rúk 

 



Farebný týždeň zdravia 

  

  



 

 

 

„Čím viac toho dáš,  

tým šťastnejším sa staneš.“ 

 

 


