
CO JSME DĚLALI V ŘÍJNU 2022     

ŽLUTÁ TŘÍDA 

 

Téma měsíce: Místo, kde žijeme, odkud pocházíme, 

povolání. 

Podzimní příroda. 
 

 

Co jsme dělali: 

Povídali jsme si o tom, odkud jsme, kde bydlíme, kam chodíme do školky, zkoušeli jsme říci 

svoji adresu. Rozšiřovali jsme povědomí o naší zemi, o tom, jak vypadá, kde leží, co v ní 

najdeme. O tom, jakou má vlaku, znak a další atributy. 

Povídali jsme si o povoláních, profesích a řemeslech. O tom, jaké povolání mají naši rodiče, 

prarodiče a o tom, čím bychom chtěli být my, až vyrosteme. 

Vyrazili jsme na školní farmu vlakem a pomáhali se sezónními pracemi - třídili bylinky od 

plevele, otrhávali rajčátka a fazolky. 

Byli jsme plavat - foukali jsme do vody a potápěli se. 

Navštívili jsme 1. třídu MH a při společných aktivitách si připomněli, jak vypadá písmenko 

“O”. Měli jsme keramiku a vyráběli kočičku. Oslavili jsme Halloween. 

Školku navštívili dvě hudebnice - Hudebně vzdělávací program: Za poznáním tajů hudby s 

princeznami. Děti si užily poutavý příběh o harfě a houslích, s krátkými ukázkami z 

nejznámějších děl: B.Smetany, A.Dvořáka, J.Suka) 

 

Výtvarné projekty: 

Kresba pastelkami - kravička z farmy, Fantazie s podzimními listy - dokreslovačky. 

Kresba domu fixou a vodové barvy 

Vystřihování pavučiny 

 

Knihy a čtení: 

Čtení na pokračování:  Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

                                     Špalíček pohádek 

                                     Pohádky do postýlky 

                                     Čarodějnice Winnie  

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Cvičili jsme ranní rozcvičku – protahovací a upevňovací cviky 

Učili jsme se vytleskávat. Dělali jsme cviky na uvolnění ruky. Geometrické tvary s dřívky. 

Pracovali jsme na předmatematické a předčtenářské přípravě i na grafomotorice. 

Zdokonalovali jsme dovednosti v házení a chytání míče. 

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

Hra - Kuba řekl, Elektrický proud, Šly tři opice 



 

Hudební výchova: 

Písně – Vlaštovičko leť, Čáp,  Máme dráčka, Schovávaná s jablíčkem, básnička Září 

Hudební hádanky s flétnou a kytarou 

Zpívali jsme lidové písničky a hráli na hudební nástroje, začali jsme nacvičovat na vánoční 

besídku 

 

English - Vocabulary: 

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

How old are you? 

How many sisters/brothers you have? 

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 4 seasons, winter/ spring/ summer/ fall/ new words: leaf, tree, blow, wind 

Talking about professions/ jobs/ what’s your parent’s job? ☺ 

New words: dentist, pilot, carpenter, barber, doctor, the miner, programmer, teacher, nurse, 

zookeeper, veterinarian, banker, accountant. 

Talking about Halloween/ new words: skeleton, vampire, pumpkin, bat, spider, monster, ghost, 

witch, and mummy. 

 

Books: 

Caps for sale 

Where the wild things are 

There was an old lady who swallowed a shell 

The tree BILLY GOATS GRUFF 

Just go to bed 

The enormous turnip 

The old woman who lived in a shoe  

Room on the broom 

 

Games/Activities: 

Matching cards.  

Graphomotor activities  

Pre-math activities/ worksheets 

Coloring by numbers 

Getting know alphabet by songs 

Carving pumpkin 

Watching video about Halloween  

 

 Art: 

Making autumn tree with sticking paper leaves and watercolor and marker 

Making colorful autumn tree by potato stamping  

Ceramic time by Daniela. 

Making a police car by cutting and steaking crepe paper 



Making a town at night by cutting, sticking and drawing. 

Drawing a fire engine by marker and watercolor 

Drawing a Halloween pumpkin  

 

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 

 

 Songs/Poems in Lesson: 

Freeze dance/ A B C song/ Shake your sillies out/  Skeleton dance/ Rain rain go away/ Walk 

around the circle/ Stand up, Turn around, Sit down/  Halloween song. 

 


