
                                                                                             

Téma: 

 UŽ VÁNOČNÍ NASTÁVÁ ČAS… 
                                                       7.12.2015 – 22.12.2015 

Kompetence :  

5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout  i v případě problémové 

situace 

7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti 

7/8 Ochranuje  přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji 

nepoškozuje 

Nabídka vzdělávacích činností : 

- Poslech pohádek s vánoční tématikou – Kapr, Vánoce, Jak to bylo na 

Vánoce u pejska a kočičky… 

- Poslech vánočních koled 

- Nácvik zpěvu koled – Vánoce, Dědečku koleda,Štědrej večer nastal 

- DK – co dělají členové rodiny na Vánoce , jak pomáhám já, Vánoce u 

nás 

- KK – co si přeji od Ježíška a co moje maminka, povídání u adventního 

kalendáře 

- PL – dopis Ježíškovi – kresba dárků ,vánoční omalovánky - 

grafomotorika -obousměrný spodní oblouk, kruhy, vlny,  

pečeme cukroví – počet 1 – 5 , vánoční stromeček – tvary + barvy, 

obrázkové sudoku 5 leté, zrakové vnímání – stejná dvojice kaprů 

- Výroba vánočního přáníčka, stromečku, svícnu , - na vánoční 

jarmark,  

- Vánoční básničky, koledy – Kapr, Vánoce,Zvoneček,Cukroví 

- Stavba Betlému , POV – pozorování Betlému před kostelem 

- PH Na dva mrazy 

- Vánoční  tvoření s rodiči v MŠ ,besídka   



 

 

Básničky : 

 

Až zazvoní zvoneček,                                    

rozsvítí se stromeček. 

Dárky leží dokola, 

maminka nás zavolá: 

Pojd´te, děti, honem sem, 

dneska máme štědrý den. 

 

Já mám z Vánoc nejraději, 

když se doma všichni smějí. 

Když se kapři mrskají 

a prskavky prskají. 

 

 

Doma všechno krásně voní 

a ta vůně napoví, 

že Vánoce přicházejí  

a peče se cukroví. 

 

Máma dala do krabice upečené cukroví, 

schovala ho co nejvíce 

kam, nikomu nepoví. 

A tak s tátou hledáme, 

večer tajně mlsáme. 

 



 

 

Koleda, koleda Štěpáne, 

co to neseš ve džbáně. 

Nesu , nesu, koledu, 

upad jsem s ní na ledu. 

Psi se ke mně sběhli, 

koledu my snědli. 

 

 

Zpíváme vánoční koledy : 

 

Na Vánoce, na Vánoce přiletěla křepelice, 

Na Vánoce, na Vánoce přiletěla k nám. 

Bába sedí za kamny, vylizuje kotchany. 

 

Na  Vánoce ,  na Vánoce přiletěla křepelice. 

Na  Vánoce , na Vánoce přiletěla k nám. 

Kocour na ni vrčí, že ji z patra strčí. 

 

Na Vánoce, na Vánoce přiletěla křepelice. 

Na Vánoce ,  na Vánoce, přiletěla k nám. 

Kohout na ni kokrhá, že ji kožich roztrhá. 

Na Vánoce, na Vánoce přiletěla křepelice. 

Na Vánoce, na Vánoce přiletěla k nám. 

 

 

 



 

 

Dědečku, dědečku koleda, 

Dejte mi oříšek nebo dva. 

Nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. 

Dědečku, dědečku koleda. 

 

Štědrej večer nastal 

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, 

Koledu přichystal, koledu přichystal. 

 

Panímámo vstante, panímámo vstante, 

Koledu nám dejte, koledu nám dejte. 

 

Panímáma vstala,panímáma vstala, 

Koledu nám dala,koledu nám dala. 

 

 

 


