
Dubánek ve dračí sluji 

Projekt pro MŠ Dubánek 

 

 

Časové období:  podzim (2 měsíce) Věk. kat.: 3-6 let  

Záměr celku:                         rozvíjení řečových dovedností, hudební a pohybové činnosti, 

učit se komunikovat, rozvoj kooperace, osvojovat si nové 

poznatky a výtvarné techniky, prohlubování znalostí o 

přírodě 

Činnosti: školní akce, námětové hry, výtvarné činnosti, cvičení 

Výstupy:  využívat tvořivě různé materiály, vyhledávat dobro a zlo, 

vlastnosti postav z předčítaného a vyprávěného příběhu, 

používat aktivně slovní zásobu, vyjádřit své vlastní 

myšlenky, vyjadřovat se pohybem, začleňovat se do 

kolektivu, seznamovat se s přírodou a její proměnou na 

podzim, osvojovat si poznatky o životním prostředí 

Pomůcky a potřeby:  různé výtvarné materiály, přírodniny, knihy, obrázky, písně 

na cd, hudební nástroje, masky, zakoupená vajíčka na líhnutí, 

dýně, sklenice, svíčky, masky, podzimní omalovánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dráček Předškoláček 

 

 

 

Pohádka: Jak šel dráček do školky 

 

Když byl dráček ještě malý, chtěl mít také kamarády. 

Maminka mu tedy řekla: „ Zítra půjdeš do školky.“ 

Dráček se bál, že nic neví, nikoho tu nezná. 

Netušil, že v jeho školce je to samá princezna. 

Dokonce i rytíři a princové sem chodí, nosí si svá pyžamka a oběd vždy dojí. 

Mamka přečte jídelníček, dráček otře slzičky a už ví, že ve školce se nejí princezničky. 

Ovoce a zelenina, potom zdravá polévka, aby bříška nebolela šťastně skončila nám 
pohádka. 

¨Přijď, maminko odpoledne, já to zvládnu, vždyť jsem drak a ostatní kamarády budu tu mít 
jistě rád.“ 

Od té doby už náš dráček chodí moc rád do školky, má to jenom jeden háček- nosí čtvery 
bačkorky. 

Bez slziček, s úsměvem těší se na další den. Jak si bude kreslit, hrát, umí už si zazpívat.  

Už zná spoustu nových věcí a tu nejdůležitější přeci- ve školce je každý rád a namísto 
princezen bude polévku obědvat. 

 

 



 

Aktivity: 

Říjen 

Sledování procesu líhnutí- každá třída dostane dračí vejce, které se otevře po namočení 

do vody  

Dračí vejce- relaxační cvičení- děti schoulené na podložce se pomalu narovnávají a poté 

se pohybují po prostoru a pohybem ztvárňují malého dráčka 

Malujeme dračí vejce- uvolňování ruky, děti si vyberou výtvarnou techniku 

Četba pohádky o dráčkovi-průběžná četba různých pohádek, děti v komunitním kruhu, 

či na lehátkách poslouchají čtený text  

Sběr a tvorba z přírodnin- pozorování změn v podzimní přírodě, užití přírodnin ve 

výtvarných činnostech- vytvoř drakovi podzimní krajinu. 

Rozlišování stromů a jejich plodů typických pro podzimní období- co má dráček jíst, aby 

byl zdraví, co jí v zimně lesní zvěř, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, která zde 

zůstávají a která se na zimu stěhují do teplých krajin 

Hry v přírodě- stavíme dráčkovi jeho skrýš na zimu (sluj), hry s přírodninami 

Učení se básní o drakovi- viz příloha 

Malba pohádkového draka- vlastní výběr výtvarné techniky v jednotlivých třídách 

(přizpůsobeno věku dětí) 

Tvorba pohádkového draka- práce celé MŠ, užití různých výtvarných a přírodních 

materiálů- drak poté vystaven, při přízni počasí před MŠ, či zavěšen nad vchodovými 

dveřmi MŠ. 

Dýňování- „vaříme pro draka dýňovou polévku“- výroba dýňových strašidel- příprava na 

Halloween. 

 

Halloween- za drakem přišli kamarádi z pohádek- děti v maskách oslaví svátek 

Halloween, v MŠ halloweenská výzdoba, hry a soutěže, cesta za drakem do dračí sluje- 

drak má pro nás překvapení (vajíčko z čokolády) 



Listopad 

 

Výroba vlastních papírových draků s rodiči- výstava draků v MŠ 

DRAKYÁDA- pouštění draků s celou MŠ 

Zamykání lesa- uložíme dráčka k zimnímu spánku (hry a soutěže s rodiči, plnění úkolů 

při procházce lesem) 

Četba pohádky o dráčkovi-průběžná četba různých pohádek, děti v komunitním kruhu, 

či na lehátkách poslouchají čtený text  

Učení se básní o drakovi- viz příloha 

Přírodní živly-  

proč papírový drak létá- nové poznatky o VZDUCHU 

Dráček Předškoláček umí prskat oheň- povídání o OHNI 

Proč se dráček Předškoláček nerad koupe- poznatky o VODĚ, její užitek, zásady hygieny 

apod. 

Dráček Předškoláček poznává naší ZEMI- pečujeme o životní prostředí, zdravý živ. styl 

apod. 

                            

 

V Dubí, 29. 9. 15  Vypracovala: Wagnerová J. 

 

 

 

 



Příloha  

Návod na výrobu draka 

Omalovánky s podzimní tematikou 

Básně o drakovi 

 

Výroba vlastního papírového draka 

Pomůcky: 

 dvě lehké laťky ze dřeva, pro malého draka postačí i třeba dlouhé špejle 
 arch tenkého bílého, nebo hedvábného papíru, 

případně lze použit i igelit ( ne však mikroten) 
 pastelky, vodovky 
 barevný či krepový papír na ocas 
 tenký režný špagát na kostru 
 lepidlo herkules, nebo lepící pásku 
 motouz na pouštění draka 

Návod: 

1. Laťky, které nám budou tvořit kostru draka uřízneme v poměru délky 3:2 
(např. 75 cm :60 cm) 
  

2. Kratší laťku přeložíme přes tu delší ve 2/3 její délky 
a svážeme provázkem, či lepenkou do kříže. 
  

3. Přes obvod kostry napneme špagátek tak, aby se laťky neprohýbaly a špagátek byl 
napnutý. Můžeme si pomoci, když na koncích latěk uděláme zářezy. 
  

4. Takto udělanou kostru položíme na arch papíru, obkreslíme zhruba 3 cm přesahem. 
  

5. Vystřihneme a pomalujeme, či jinak vyzdobíme dle své fantazie. 
  

6. Přesah ohneme, potřeme lepidlem a přelepíme přes provázkovou kostru 
draka, můžeme použít i lepenku. Dáváme pozor, aby papír byl řádně vypnutý a necháme 
zaschnout, zajistíme třeba kolíčky na prádlo. 
  

7. Mezitím si můžeme vytvořit ocas draka. Na špagátek navážeme bábrlata z kousky 
krepového či barevného papíru, který skládáme do harmoniky, v půlce přehneme a 
uvážeme. Ocas neslouží jenom na ozdobu, ale pomáhá drakovi se stabilitou. Měl by být 
dlouhý asi 2 metry a jednotlivá bábrlata by měli být od sebe asi 25 cm. Z krepového papíru 
můžete udělat drakovi i uši, ale dávejte si pozor, aby byly na obou stranách stejně dlouhé, 
jinak se drak bude převažovat na jednu stranu. 
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8. Nyní si připevníme provázek, nebo silonové lanko, na kterém budeme draka pouštět. 
Vyměřte si od bočních a horních rohů 10 cm, od spodního rohu 10 cm. V těchto místech si 
nalepte z obou stran čtvereček izolepy cca 3 x 3 cm, pro zpevnění papíru, aby se nám drak 
protažením provázku nepotrhal. Provázek uvažte v označeném místě na rubové straně, 
propíchněte izolepový čtvereček a protáhněte jej na lícovou stranu. Na druhé straně 
prostrčte provázek přes druhý čtvereček opět směrem k nosníku a uvažte. V místě křížení 
uvažte očko, ve kterém se bude druhý provázek pohybovat. Provázek musí mít určitou 
vůli. Konce provázku nechte být o něco delší, abyste mohli provázek nastavit. Při pouštění 
draka se vítr opírá do lícové plochy draka, tam kde jste nakreslili jeho tvář. Nosníky 
rozumíme dřevěnou konstrukci. 
  

9. Aby vám drak dobře létal je poslední krok nejdůležitější. Opřete dolní špičku draka o 
zem, chyťte provázky v místě jejich překřížení (očko). Provázek by měl směrovat k zemi pod 
úhlem 90 stupňů, drak však pod úhlem 60 stupňů. Jestliže vám úhly nesedí upravte délku 
provázků, které jste přivázali k nosníkům (buď je prodlužte, nebo zkraťte dle potřeby). Místo, 
kde se kříží provázky, tak pevně svažte a připevněte lanko, na kterém budete draka pouštět. 
  

10. Na pouštění draka můžete použít, slabý provázek, režnou nit, silonové lanko. Délka 
takového provázku záleží na vás, počítejte však cca s 20 metry. Provázek namotejte na kus 
rovného klacíku, či na ruličku z kartónu, měl by se vám dobře držet v ruce. 

  

 

javascript:void(0)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



Drak 
Tak už je to tak! 

Přiletěl k nám drak. 
Prý chtěl letět do pohádky, 

nezná ale cestu zpátky. 
 

Tak se u nás zastavil, 
aby děti pozdravil. 

Aby z něho nešel strach, 
přišel si teď s námi hrát. 

 

DRAK 

Udělej mně, táto, udělej mně draka, 
aby s větrem letěl, dál až nad oblaka. 

Aby letěl k slunci, vyřídil mu přání, 
aby dlouho bylo, ještě tady s námi. 

Drak už letí, letí, mávají mu děti, 
na klubíčko podzim začly navíjeti. 

 
 

Každý podzim je to jistý, 

bere vítr stromům listy. 

Drak to listí nahání, 

nikdo mu v tom nebrání. 


