
CO JSME DĚLALI V PROSINCI 2022  

ČERVENÁ TŘÍDA  
 

Téma měsíce: ZIMA JE TU 

                      BLÍŽÍ SE VÁNOCE, VÁNOCE V Magic Hill 

 

Co jsme dělali:  

Vyprávěli jsme si o tradicích. Jaké máme předvánoční a vánoční zvyky. 

Povídali jsme si, jak a proč se starat o ptáčky a zvířátka v zimě.  

Dvakrát jsme ve školce měli Vánoční hudební divadlo plné koled a hudby. 

Nacvičovali jsme na vánoční představení.  

Přišel k nám Mikuláš, 4 andělé a hodný čert. Děti řekly společně básničku a dostaly 

nadílku. Proběhlo Vánoční představení pro rodiče na Fialce.  

Pekli jsme perníčky na naší vánoční besídku.  

Prošli jsme se na náměstí v Říčanech, prohlédli jsme si vánoční strom a betlém.  

Výtvarné projekty:  

Malovali jsme pomocí prstů vánoční světla  

Sněhulák (stříhání, lepení)  

Vločky za oknem (lepení, štětec, barva)  

Anděl z papíru (lepení a třpytky)  

Ozdoby na stromeček (kresba pastelkami)  

Omalovánky Mikuláš (kresba pastelkami)  

Knihy a čtení, písně:  

Velká kniha pohádek  

Krtek a zima  

Pohádky do postýlky  

Už sněží už chumelí  

Pohádkový kolotoč  

Procvičování: Vánočních písně na vystoupení  

Písně „Barvy barvičky“  

Vánoční koledy  

Pohybové, rytmické a smyslové hry:  

Hra „Přenášení plyšových zvířátek na zádech tak, aby nám nepadaly”  

Hod měkkými míčky různých velikostí – „Přehazovaná“ – procvičení rychlé orientace v 

prostoru 

Hry ve sněhu, bobování, stavění sněhuláka  

Hry s barevnymi kuličkami  

Dětská jóga - pozice kočky, psa, dechová relaxace  

Hra: Vánoční bingo pomocí kartiček a korálků  

Řazení vánočních obrázků podle velikosti 

 



Vocabulary: 

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

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

Christmas (Christmas tree, Christmas lights, presents, reindeer, Santa Claus, candy cane) 

 

Books: 

The Very Hungry Caterpillar    Father Christmas 

The Reluctant Dragon     The color Monster 

Snowy Day       Snow Queen 

 

Games/Activities: The colors game     Satanam 

Class Christmas party     Setting the table 

Obstacles course     St. Nicholas video story 

Theater at school      Mikulaš visit to school 

Christmas Performance 



 

 



Art: 

Snowy Window 

Materials: paper, paint, brush. 

Mikulaš 

Materials: paper, coloring pencils. 

Angel 

Materials: hard paper, paint, glitter. 

Christmas String lights 

Materials: template, paint. 

Christmas tree decorations 

Materials: templates, crayons. 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Hello song 

Weather song 

5 green speckled frogs  

Stand up, sit down 

Freeze dance 

The floor is lava 

Dancing Christmas Tree 

Feliz Navidad 

Hello reindeer, Goodbye Snowman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


