
CO JSME DĚLALI V ZÁŘÍ 2022    MODRÁ TŘÍDA 

 

Téma měsíce: NAŠE ŠKOLKA, NAŠE TŘÍDA, 

CO NÁM ROSTE NA ZAHRÁDCE, NA 

POLI 
                                      

Co jsme dělali: 

 

Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády a první den k nám dorazil veselý klaun. 

Během září probíhala postupná adaptace nových dětí na denní režim školky a na školková pravidla. 

Postupně jsme se seznámili s novým prostředím školky, s naší třídou i školní zahradou. 

Několikrát jsme byli na procházce v okolí naší školky. 

Učíme se znát jména svých kamarádů a také, jaký je jeho obrázek. 

Každý den si připomínáme a osvojujeme základní pravidla bezpečného a slušného chování. 

Učíme se pravidlům stolování, osobní hygieny a sebeobsluhy. 

Hravou formou rozvíjíme vzájemnou komunikaci a přátelské soužití ve skupině s cílem, aby nám všem bylo 

dobře.  

Navštívilo nás divadlo, které se dětem velice líbilo a také jsme viděli sokolníka a jeho dravce. 
 

Výtvarné projekty: 

Věnujeme se nácviku stříhání a práci s modelínou 

Společná práce – tupování barev 

Hruška – lepení krepového papíru 

Jablko – tupování temperou 

Hříbek a Muchomůrka – muchlání a lepení krepového papíru 

Hrozen vína – tisk korkem 

 

Knihy a čtení, písně: 

Krteček... 

O Palečkovi 

O Koblížkovi 

O Perníkové chaloupce 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 
Opičí dráha 

Rozvoj pohybových dovedností na dřevěné lavici 

Pan čáp ztratil čepičku – poznáváme barvy 

Říkanky - Kutálí se ze dvora, Pec nám spadla, Skákal pes, Prší, prší, Sluníčko, sluníčko, Vařila myšička 

kašičku 

Kruhové tance – Kolo, kolo mlýnský, Zajíček ve své jamce 

Vytleskávání, rytmizace a zpěv  

 
 

Vocabulary 
Greetings (Good morning, good bye) 

Colors (red, blue, green, yellow, orange) 

Numbers (one, two, three, four, five) 

 

Books 

Books about recognizing colors, animals, and textures. 



 

Games/Activities 

Dancing 
 

Art 
Painting - Coloring 

Materials:paper, paint, brush, pencils 

 

Morning Workout/Exercise songs 

Dancing 

Stretching 
 

Songs/Poems in Lesson 

Baby shark 

Sleeping little bunnies 

Head, shoulders, knees and toes 

Walking in the jungle 

Freeze song 


