
CO JSME DĚLALI V LISTOPADU 2022    

MODRÁ TŘÍDA 
 

Téma měsíce: DOPRAVA, BEZPEČNOST, 

     ÚRAZY A ZRANĚNÍ, PRVNÍ POMOC 

                                      

Co jsme dělali: 

 

Seznámili jsme se s různými druhy dopravních prostředků, vyráběli jsme semafor a 

hráli jsme si na téma doprava a bezpečnost. 

Během her zaměřených na orientaci v prostoru jsme zjišťovali, jak můžeme 

předcházet úrazům a zraněním. 

Při pobytu venku jsme se učili být pozorní a dbát na svou bezpečnost.  

Děti se učily, jak mohou pomoci nemocnému a také, jak mohou ošetřit různá zranění. 

Zkoušely, jak jim jde nalepit náplast. 

Navštívil nás pan záchranář a učil děti, jak si mohou poradit v různých situacích. Děti 

si mohly prohlédnout sanitku a vyzkoušet si práci záchranáře. 

Děti nyní tvoří vánoční dárečky a pilně nacvičují na vánoční vystoupení. 

 

Výtvarné projekty: 

pokus: žížala z papíru a její reakce po polití vodou 

společná malba temperou na velký papír a následné lepení sesbíraného listí 

semafor z papíru – trhání a lepení 

tvorba vánočních dárečků pro rodiče 

anděl z papíru – tupování temperou 

vánoční stromeček – lepení  

 

Knihy a čtení: 

O kůzlátkách 

Krtek a auto 

Jak krtek cestoval 

O kohoutkovi a slepičce 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Pohybové hry na téma dopravního provozu a orientace v prostoru 

Kimova hra 

Nácvik vánočního představení 

Zpěv vánočních koled 

Rytmizace 

 

 

 



English – Vocabulary: 

Greetings (Good morning, how are you?, good bye) 

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

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

Weather (sunny, rainy, windy, cloudy) 

Emotions (Happy, sad, angry, excited) 

Theme related vocabulary (modes of transportation, names of vehicles and their 

sounds, road signs) 

 

Books: 

Books about different kinds of vehicles 

The very hungry caterpillar 

 

Games/Activities:

Dancing 

Guessing the farm animals by sound  

Recognizing colours 

Moving activities 

 

Morning Workout/ Exercise Songs: 

Stretching and warming up activities 

Walking on tiptoes 

Clap and dance to music 

Freeze dance  

Shake your sillies out 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Good morning sunshine 

How are you today 

Wheels on the bus 

Rolling down the choo choo lane 

Baby shark 

Head, shoulders, knees and toes 

Old MC Donald had a farm 

5 little ducks 

5 little monkeys 


