
CO JSME DĚLALI V PROSINCI 2022  

MODRÁ TŘÍDA  
 

Téma měsíce: ZIMA JE TU 

                  BLÍŽÍ SE VÁNOCE, VÁNOCE V Magic Hill 
                                      

 

Co jsme dělali: 

Celý měsíc se nesl v duchu předvánočního těšení. Děti pilně nacvičovaly vánoční představení pro 

své rodiče a trénovaly koledy. Připomněli jsme si vánoční zvyky a povídaly si o tom, jak slavíme 

vánoce ve svých rodinách, na co se těšíme a co bychom si přáli. Četli jsme si vánoční příběhy a 

společně si promítali pohádky. Také jsme zapalovali prskavky a užívali si vánoční výzdobu ve 

školce i venku. Byli jsme se podívat na betlém na náměstí. Přišel nás také navštívit Mikuláš.  

Nezapomněli jsme ani na zvířátka. Dozvěděli jsme se, jak jim můžeme v zimě pomoci. Pravidelně 

sypeme zrní do našeho krmítka a s radostí pak pozorujeme ptáčky. 

Díky úžasné sněhové nadílce si děti užívaly bobování a různé zimní radovánky. Každý den jsme 

trénovali dovednost samostatné sebeobsluhy. 

Také nás dvakrát navštívilo divadlo s velmi pěknými vánočními příběhy. Opravdu chválím děti, jak 

soustředěně divadelní představení vnímají a jak si ho umí s radostí užít.  

Měli jsme krásnou vánoční besídku a společně si rozbalili dárky, které pro nás nechal Ježíšek pod 

stromečkem. 
  

Výtvarné projekty: 

Sněhulák 

Vánoční světýlka 

Ježíšek 

Andílek 

Vánoční ozdoba 

 

Knihy a čtení: 

Krtek o vánocích 

Vánoční koledy a říkadla 

Advent a vánoce 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Nácvik vánočního představení 

Zpěv vánočních koled 

Rytmizace, tanec 

Hry na postřeh, dovednost běhu a poskoků 

Míč, lavička, stuhy, gumové kroužky, padák 

 

English – Vocabulary: 

Christmas related vocabulary ( holiday, Christmas, Presents, decorations, Christmas tree etc) 

Christmas activities  

Colours  

Weather  



 

 

 

 

Books: 

Christmas tales 

The very hungry caterpillar by Eric Carl 

The very busy spider by Eric Carl 

The red riding hood 

The emotion jar 

 

Games/Activities:
Musical chairs 

Decorating Christmas cards 

Christmas puzzles 

Colouring Saint Nicholas and snow man 

Action songs 

Recognizing colours 

 

Morning Workout/ Exercise Songs:
Stretching and warming up activities 

Practising moves and actions for Christmas songs 

Doing animal actions 

Clap and dance to music 

Freeze dance 

Shake your sillies out 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Dancing Christmas tree 

Jingle bells 

Five little elves 

Floor is lava 

Sleeping bunnies 

5 little monkeys 


