
CO JSME DĚLALI V LISTOPADU 2022     

ŽLUTÁ TŘÍDA 
 

Téma měsíce: Doprava, bezpečnost, úrazy, zranění, 1. pomoc  
 

Co jsme dělali: 

Povídali jsme si o různých způsobech dopravy, o různých dopravních prostředcích, 

o dopravních prostředcích minulosti, současnosti i budoucnosti, o dopravních 

značkách a silničním provozu. Navštívili jsme dopravní hřiště a hasičskou 

zbrojnici. Do školky přijeli zdravotníci a seznámili děti s tím, jak se podává 1. 

pomoc, podívali se do sanitky a seznámili se s jejím vybavením. 

Děti měly možnost se seznámit s netradičními materiály, díky polytechnickému 

projektovému dopoledni. Zde si také osvojily některé dovednosti z technického 

prostředí. 

Byli jsme v knihovně, užívali jsme si tvoření keramiky a pokračovali v lekcích 

plavání. Nacvičovali jsme písničky na vánoční představení a měli generální 

zkoušku Na Fialce. 

 

Výtvarné projekty: 

Kresba vagónu – fixou a vodovými barvami. 

Kresba dopravního prostředku budoucnosti. 

Výroba vánočního přáníčka a pozvánky. 

Výroba čertí čelenky. 

 

Knihy a čtení: 

Čtení na pokračování:  O malé dušičce. 

                                      Pohádky do postýlky - A pak se to stalo, Malý hrdina, 

Želvík Alfík 

                                     O myšce, která se nebála.  

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Každý den cvičíme 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 a na grafomotorice – 

práce s geodeskami, stavby z kostiček dle předlohy. 

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, Přijela tetička z Číny, Magic bag, Co si myslí 

sova. 

 



Hudební výchova: Nacvičovali jsme písně, koledy a taneček na vánoční 

představení. 

 

English - Vocabulary: 

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

Sunday 

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. 

How was your weekend? I was with…  I did… 

Talking about traffic signs/ traffic lights and their meaning/ red, yellow, green 

Talking about transports and transportations/ land, air, water 

Talking about safety/ first thing first: safety first ☺ 

New words: car, bus, bike, skate, walking, running, train, subway, camel, Sahara, 

horse, sleigh, wagon, airplane, spaceship, helicopter, hot air balloon, ship, boat, 

submarine, safety, hard hat, helmet, first aid kit, visibility vest. 

 

Books: 

Just say please 

Singing bird 

Fire station 

We are going on a bear hunt 

The pigeon wants a puppy! 

The very busy spider 

Don’t let the pigeon drive the bus 

Just a mess 

 

Games/Activities: 

Pre-math activities/ worksheets 

Graphomotor skills worksheets  

Coloring by number 

Getting know alphabet by songs and books and cards 

Getting know numbers by songs and books and cards 

Watching video about transportation and safety 

 

Art: 

Making traffic lights by cutting and sticking papers, collage technique.  

Drawing and coloring by water color a hot air balloon. 

Making an airplane/ mixed media technique.  

Draw your favorite transportation/ free media 

Making Christmas present. 

Ceramic time by Daniela. 



Drawing and painting the Firetruck  

 

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: 

Stand up, Turn around, Sit down/ Transportation song/ Wheels on the bus/ Hokey 

Pokey/ All I want for Christmas is my 2 front teeth/ We wish you a Merry 

Christmas  
 


