
TÉMA: BLE, BLE, BLE, KDO K NÁM 

JDE ?                                                           Nabídka činností pro děti :     

     21.11.-5.12.2016 

-Komunikativní  kruh – Ble, ble,ble , kdo k nám jde … povídání s dětmi o blížícím se 

adventním času, o čertících , Mikuláši a andělích.., písen – Už Martin na bílém koni – 

opakování 

- DK – Jak asi vypadá čert, Mikuláš, jací jsou? , Jak kdo zlobí, kdo ne ? – rozlišení správného a 

nesprávného chování – pravidla chování 

- Básničky – Čerti, Mikuláš, Čert a Káča 

-Zpíváme si  - Čertíku Bertíku, Písnička pro čerta, Mikuláši , Taneček – Když se čerti ženili, 

Čertí mimino 

- Relaxační říkanka - Čertíci 

- Rozpočitadlo – Ententýky… , prstohrátky – Čert, Hádanka z pekla 

- PH Na čerta , Čertovská honička ,cvičení v překážkové dráze – Pekelná cesta 

-Výtvarné a pracovní činnosti – výroba Mikuláše, čertíků,řetězu, andílků, pekla , adventního 

kalendáře - procvičování  stříhání, lepení , skládání, výtvarné dotvoření kresbou, malbou , 

práce s netradičním materiálem 

-Pracovní listy k tématu – grafomotorika – čáry rovné, svislé, šikmé, vlnovky, spirály, 

omalovánky          

 cesty ,hledání rozdílů, tvary, barvy, co komu patří, dokreslení obrázku, párování-stejné 

obráz.,první hláska 

-Stavba pekla a hry v něm  - Na Lucifera , čertovská hostina aj. dle fantazie dětí – zapojení 

dětí do skupinových her, hry v převlecích 

- Poslech pohádek s čertí tématikou 

- Dramatizace – Co dělají čerti v pekle  , napodobování emocí – obličejová mimika – veselý, 

smutný, rozzuřený,….. 

-Didaktická hra –Kolik přijde čertů– prostorové procvičení číselné řady 1-6 – tvoření 

skupinek 

-Logochvilky –gymnastika mluvidel  –  čertíci, korýtko … 



-Pozorování  okolí Mš, vesnice, výzdoba, -sdělování zážitků z pozorování- rozvoj souvislého  

vyjadřování 

- Návštěva Mikuláše s čertem  v Mš  s nadílkou - ČERTOVINY 

 

 Říkanky a básničky : 

Kolik přijde čertů     / tvoření skupin / 

Čerti umí strašit děti, chodí sami nebo v pěti? 

Jestli chodí jenom sám, tak ho hravě spočítám.          

To je pěkná hra, čertíci jsou dva. 

Ted´jsou čerti tři, slyším jejich křik. 

Vidím čerty čtyři, do školky už míří. 

Ted´je čertů pět, spočítám je hned. 

Ted´je čertů šest, nesmíme to splést. 

 

Hádanka z pekla 

Má dva rohy na čele, 

kaboní se vztekle, 

straší lidi na zemi, 

ale bydlí v pekle. Kdo je to ? 

 

Otvírejte ,čerti, vrata 

Otvírejte čerti vrata, jdem se mrknout na čert´ata. 

Čertí kluci, čertí holky , mají rádi černé vdolky. 

Je tu teplo, teplíčko, je to peklo, peklíčko ! 

 

Čertíček 

Čerti a čertidla, vařili povidla. 

A malý čertíček spálil si prstíček, 

když si chtěl osladit svůj mlsný jazýček. 



 

 

 

Mikuláš 

Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, 

vezmi sebou anděly, ti nám něco nadělí. 

Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu. 

Dělá na mě bububu, já se ho bát nebudu. 

 

Relaxační říkanka : s pohybem 

Čertíci 

Dupy, dupy ,dupáníčko ,to je malé zlobeníčko, 

jako čerti v pekle, chováme se vztekle. 

Ted´ si pěkně lehneme, už se ani nehneme. 

Pojedeme na kole, dojedeme ke škole. 

Tam se pěkně posadíme a hezky se pohladíme, 

čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme. 

 

Rozpočitadlo  

Ententýky dva špalíky , čert chytil dva uličníky, 

co maminku zlobili, v pekle budou za chvíli. 

 

 

 Písničky : 

Čertí mimino  / nápěv Pec nám spadla / 

Čertici se narodilo, tuze krásné mimino. 

Když ho čertu ukázala, křikl: „Hurá mamino!“ 

Z té radosti dělal věci, že se tomu každý smál, 

kulil svoje černé oči, ocas k vidlím přivázal. 



 

 

 

 

Svatý Martin 

Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, 

vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán. 

Posílá ho svatý Petr, at´ zimu ohlásí včas, 

ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas. 

 

 

Jak se pozná čert         / nápěv Hlava,ramena…/ 

Rohy, kožichy ,kopyta ,ocas, 

Kopyta,ocas ,kopyta, ocas. 

Rohy, kožichy, kopyta, ocas,  

jazyk, brada ,uši, nos. 

 

 

Opakování písní : 

- Náš,náš , Mikuláš, nese dárky hodným dětem…… 

- Mik, Miku, Mik, Miku , Mikuláš…… 

- Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku…. 

- Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší…. 

 

 

 

 

 


