
CO JSME DĚLALI V ŘÍJNU 2022    MODRÁ 

TŘÍDA 

 

Téma měsíce: MÍSTO, KDE ŽIJEME, ODKUD 

POCHÁZÍM, POVOLÁNÍ,  

PODZIMNÍ PŘÍRODA 
                                      

Co jsme dělali: 

Děti si postupně zvykly na prostředí naší třídy a i náš denní režim je pro ně již více 

předvídatelný. 

Začínají spolu více komunikovat a spolupracovat. Postupně se učí, jak mohou vhodně 

vyjádřit své přání a požadavky.  

Při procházkách po okolí školky jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu a její 

krásné barvy snažili se je zachytit i v našem výtvarném tvoření. 

S nadcházejícím chladným obdobím děti také zdokonalují svou dovednost 

sebeobsluhy. 

Povídali jsme si o velkých městech i malých vesničkách. Prohlíželi jsme si různé 

stavby a obydlí. 

Děti přemýšlely, čím by se chtěly stát a jaká povolání znají. Co dělají jejich rodiče 

nebo prarodiče. Společně jsme si zahráli hry na některá povolání. Děti také vyprávěly, 

zda mají doma zvířátko a jaká je jejich oblíbená hračka. Připomněli jsme si několik 

zajímavých povolání, jako je policista, hasič, doktor, pekař, zemědělec… a navštívili 

jsme hasičskou stanici. 

Učili jsme se, jaké plodiny rostou na podzim, a také jak se připravují zvířátka na 

přicházející zimu. 

Děti zažily úžasný koncert ve školce, kde měly možnost slyšet housle a harfu. 

Společně jsme si užili Halloween – masky, koledování i strašidelný dům. 

 

Výtvarné projekty: 

denně rozvíjíme s dětmi hravou formou jemnou motoriku 

netopýr a duch z papíru, lepení s vatou 

žížala v hlíně z papíru 

mumie z papíru 

tisk jablíček-společná práce 

dlabání a výroba dýně 

strom lepený na velký papír a následné lepení živých listů – společná práce 

ježek-práce s krepovým papírem 

 

Knihy a čtení, písně: 

Papuchalk Petr 



Malý pejsek 

Koťátko Micka 

Malenka 

Zvířátka na statku 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Každodenně rozvíjíme hrubou motoriku 

Hry s míčem, gumovými kroužky a stuhami 

Hry s padákem 

Vytleskávání, rytmizace a zpěv s využitím různých hudebních nástrojů 

 

English vocabulary 

Greetings (Good morning, good bye) 

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

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

Halloweeen (witch, ghost, pumpkin, skeleton, cat, monster, etc) 

Books about recognizing colors, animals, and textures. 

 

Games/Activities 

Recognizing colors 

Numbers (1-5) 

Dancing 

Moving activities 

 

Art 

Paper tree 

Materials: Paper, glue, leaves,. 

An autumn tree 

Paper carrots 

Materials: Paper, glue stick. 

Paper Pumpkin 

Materials: Colored papers, glue stick, decorations. 

 

Morning Workout/Exercise songs 

Dancing 

Stretching 

 

Songs/Poems in Lesson 

Hello song 

5 little ducks 

Walking in the jungle 

One little finger 

Freeze song 



Head, shoulders, knees and toes. 


