
CO JSME DĚLALI V PROSINCI 2022  

ŽLUTÁ TŘÍDA  
 

Téma měsíce: ZIMA JE TU 

               BLÍŽÍ SE VÁNOCE, VÁNOCE V Magic Hill 
 

Co jsme dělali: 

Povídali jsme si o adventu, o tradicích a zvycích v našich rodinách, i o slavení 

Vánoc v jiných zemích. Do školky přišel Mikuláš se svým doprovodem a 

obdaroval děti drobnými dárečky. 

Nacvičovali jsme na Vánoční představení, kterým jsme potěšili rodiče a další 

příbuzné. 

Pekli jsme perníčky. Do školky přijelo divadlo. 

 

Výtvarné projekty: 

Vyrábíme, kreslíme, malujeme a stříháme čerta, Mikuláše, adventní věnec, vánoční 

ozdoby, vánoční stromeček, řetěz, andílky, vločky a pečeme perníčky 

 

 

Knihy a čtení: 

Čtení na pokračování: Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, 

Už sněží, už se chumelí, Tetovaná teta,  

Logopedické hádanky,  

Legenda o sv. Mikuláši,  

Jak Grinch ukradl Vánoce,  

Ježíšek 

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Cvičili jsme ranní rozcvičku – protahovací a upevňovací cviky 

Učili jsme se vytleskávat. Dělali jsme cviky na uvolnění ruky. 

Pracovali jsme na grafomotorice, předmatematické a předčtenářské přípravě  - 

práce s geodeskami, stavby z kostiček dle předlohy, kde je více x méně a o kolik, 

hledání písmenek a skládání slova, procvičujeme první a poslední hlásku ve slově, 

krátké a dlouhé slabiky a vytleskávání 

Zdokonalovali jsme dovednosti v házení a chytání míče. 

Dělali jsme běžeckou abecedu, hráli Židličkovou, hráli jsme si s padákem 



Hra - Kuba řekl, Na zvuky, Přijela tetička z Číny, Magic bag, Co si myslí sova 

 

Hudební výchova: 

Písně – nacvičovali jsme písně, koledy a taneček na Vánoční představení, hráli na 

hudební nástroje, učili se vánoční básničky 

 

English - Vocabulary: 

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

Sunday 

What is your favorite color? 

What is your favorite food? 

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. 

Talking about Christmas holidays, what will you get under the Christmas tree? ☺ 

New words: winter, snow, snowman, snowflake, ice, scarf, sweater, hoodie, 

mittens, jacket, gloves, beanie, outside pants, earmuffs, boots, skiing, sledding, 

skating, snowboarding, tubing, ice skating.  

 

Books: 

Rosie’s walk 

We’re going on a Bear hunt 

There was a lady who swallowed a shell! 

Can you tell me how to get to Sesame Street? 

The giving tree 

Up in the tree 

Mouse, Mole, and the falling star  

 

Games/Activities: 

Christmas performance 

Matching cards.  

Pre-math activities/ worksheets 

Coloring by numbers 

Getting know alphabet by songs 

Present yourself for us. 

Watching video about Christmas Eve and Christmas holidays.  

 

 Art: 

Making Christmas present/ a decorative Christmas tree 



Ceramic time by Daniela. 

Free painting by watercolor/ experimenting color combination  

Forest in winter by cutting and steaking paper and using watercolor. 

Making snow flake by tissue paper 

Making Christmas tree by tissue paper  

 

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 

Calendar/ Days of the week/ the weather 

 

 Songs/Poems in Lesson: 

All I want for Christmas/ Who took the cookie/ Hokey pokey/ Pinocchio/ Stand up, 

Turn around, Sit down/ Freeze dance/ A B C song/ We wish you a merry 

Christmas/   

 


