
CO JSME DĚLALI V LISTOPADU 2022    

ČERVENÁ TŘÍDA 

 

Téma měsíce: Doprava, bezpečnost, první 

pomoc 
                                      

Co jsme dělali: 

Vyprávěli jsme si o dopravě. Jak se rozlišuje na jaké kategorie. 

Seznamovali jsme se s dopravními značkami a vysvětlili si, jak funguje semafor. 

Navštívil nás zdravotnický záchranář se sanitkou. Děti si ji mohly i prohlédnout. 

Měli jsme možnost navštívit naši požární stanici, kde nám hasiči ukázali požární 

techniku a zažili jsme i opravdový výjezd.   

Procvičujeme barvy. 

Pracujeme s před-matematickými operacemi do 10. 

 

Výtvarné projekty: 

Vystřihli jsme si požární auto (lepidlo, tužka, dřívka). 

Vyrobili jsme vánoční dárky pro naše vánoční představení. 

Navlékali jsme si malé korálky na drátek a pak jsme z toho vyrobili „candy 

cane“.  

Malovali jsme štětcem ve stoje pomocí barvy a procvičovali uvolnění ramene a 

celé ruky (příprava na psaní). 

Ponorka (stříhání, lepení, použití tužky) 

Plachetnice (lepení, použití dřívek) 

Vánoční přání (dekorace, lepení, stříhání) 

Video o dopravě dříve a nyní 

 

Knihy a čtení, písně: 

Velká kniha pohádek 

Knížky s tématem doprava 

Procvičování: vánoční písně na vystoupení 

Písně: „Kola autobusu“ 

            „Abeceda“ 

            „Barvy barvičky“ 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Hra „Přenášení plyšových zvířátek na zádech aby nám nepadaly”. 

Chůze i běh pozadu. 

Skoky po jedné noze. 



Hod měkkým míčem různé velikosti – „Přehazovaná“ – procvičení rychlé 

orientace v prostoru. 

Slalomový běh. 

Podlézání pod překážkou. 

Hry s barevnými kuličkami. 

Dětská jóga pozice kočky, psa, dechová relaxace. 

 

Vocabulary: 

Colors (Black, white, brown, grey, etc) 

Weather (Sunny, cloudy, rainy, stormy, snowy, windy, partly cloudy, thunder, 

lightning) 

Means of Transport (Car, boat, ship, helicopter, bus, submarine, fire truck, 

ambulance, train, rocket) 

 

Books: 

The Mouse`s Wedding    A Boy that Visited Fairyland 

The Reluctant Dragon     Billy Beg, Tom Beg and the 

Fairies 

The Tortoise and the Eagle    Snow Queen 

 

Games/Activities:

 

The colors game     Satanam 

What’s under the blanket?    Setting the table 

Obstacles course     Means of transport video history 

Theater at school 

Visiting the Fire Station 

First Aid and Ambulance visit at school 

 

Art: 

Submarine 

Materials: paper plate, paint, brush, scissors. 

Fire Truck 

Materials: hard paper, colored paper, scissors, glue, popsicles. 

Angel 

Materials: hard paper, paint, glitter. 

Abstract art 

Materials: Big white paper, paint, brushes. 

Candy Cane 

Materials: pipe cleaner, red and green beads. 

Christmas Tree Decoration 

Materials: colored popsicles, glue, pipe cleaner, decorations. 

Snowman 



Materials: Black felt, cotton, cotton pads, googly eyes, pipe cleaners, glue. 

Christmas card 

Materials: colored paper, scissors, 

glue, decorations. 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Hello song 

Weather song 

Transportation Song 

5 green speckled frogs  

5 little ducks 

Freeze dance 

The floor is lava 

Dancing Christmas Tree 

Feliz Navidad 
 


