
CO JSME DĚLALI V ZÁŘÍ 2022         ŽLUTÁ TŘÍDA 

 

Téma měsíce: Naše třída, naše školka 

Co nám roste na zahrádce, na poli, v lese 
 
Co jsme dělali: 
Povídali jsme si o pravidlech naší školky a naší třídy a vzájemně jsme se seznamovali. 

Seznamovali jsme se se školkou a jejím okolím. 

Povídali jsme si o tom, kde jsme byli o prázdninách. 

Povídali jsme si, co se děje v přírodě na konci léta a jaké plody nám dává.   

Každý den jsme vyrazili na procházku prozkoumat blízké i širší okolí školky 

Přijelo k nám divadlo a zahrálo představení o vodníkovi 

Navštívil nás sokolník Ondra a představil nám dravé denní a noční ptáky 

Byli jsme v knihovně a půjčili si knížky 

 

Výtvarné projekty: 
Portrét - kreslení fixou, vodovky. Moje rodina - kresba pastelkami 

Traktor - stříhání a lepení. 

Kreslili jsme dešťový obrázek. Vyráběli  jsme korunu sv. Václava.   

Kukuřice - kreslení fixou,vodovky a lepení aplikace. 

Čáp - vystřihování, kreslení a lepení 

 

Knihy a čtení: 
Čtení na pokračování:  Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

                                     O nenasytném kuřátku, O čápovi a lišce 

O poslední vlaštovce 

Slon a chameleon 

V lese 

Legenda o sv. Václavovi 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 
Cvičili jsme ranní rozcvičku – protahovací a upevňovací cviky 

Učili jsme se vytleskávat. Dělali jsme cviky na uvolnění ruky. 

Pracovali jsme na předmatematické a  předčtenářské přípravě a na grafomotorice. 

Zdokonalovali jsme dovednosti  v  házení a chytání míče. 

Hráli jsme si s padákem, cvičili se stuhou  a procvičovali běžeckou abecedu. 

 

 

Hudební výchova: 
Písně – Vlaštovičko leť, Čáp, básnička Září 

Hudební hádanky s flétnou 

Zpívali jsme lidové písničky a hráli na hudební nástroje. 

 

 

English - Vocabulary: 
Introduce yourself/ my name is… I’m a boy/girl. 

The days of the week/ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

What’s the weather? Sunny, rainy, windy, chilly, cloudy, snowy, stormy 

How are you today? I am good, great, wonderful, tired, hungry, sleepy, not so good. 

Talking about the food from the farm/garden 



Vegetables name: radishes, beetroot, potato, tomato, carrot, pumpkin, zucchini, onion. 

Which part of vegetables are eatable? ☺ 

Fruits name: apple, orange, banana, strawberry, pear, grapes. 

 

Morning Workout/Exercise Songs/ Activities: 
Breathing: inhale, exhale, arm stretching, wiggling of fingers, shaking of hands, 

Leg workout: clicking of feet, lifting legs, fold and switch legs 

Yoga, meditation, moving with rhythm 

Calendars/ Days of the week/ the weather 

 

 

Books: 
The Giving tree 

Tow can, Toucan 

The very busy spider 

My new friend is so fun 

The enormous Turnip 

Give them back, Jack 

The Dinosaur who lost his Roar 

Cornelius 

We are going on a Bear hunt 

The Greedy dog 

Up in the tree 

 

Games/Activities: 
Ball toss: What’s your name? How old are you? 

Guess which animal.. 

Flashcard matching. 

Balancing beam and shapes. 

Pre-math activities/ worksheets. 

Getting know alphabet by songs: B I N G O 

 

Art:  
Making honeycomb by printing buble wrap and fingerprint.  

Making school bus fram for photo by popsicle stick. 

Boar puzzle art.  

Ceramic time by Daniela. 

Making beetroot, radish, carrot by cutting and coloring and steaking, using brush and watercolor. 

Drawing your favorite pets using shapes. 

Complete the face: drawing. 

Draw you acorn: free art technique. 

Making acorn by cutting and sticking crep paper.   

Free hand drawing the fruits. 

 

 

 

 Songs/Poems in Lesson: 

Freeze dance/ Walking walking hop hop/ I have a pet/ BINGO/Walking in the jungle/ Walk around the 

circle/ Baby shark/ Old Mc Donald had a farm/ Stand up, sit dawn.  
 


