
 

 

 

 

 

 

TÉMA: Adventní čas  7.12.2016 - 

KOMPETENCE: 

CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMOCI TAM, KDE 

JE TŘEBA, ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O 

NEJBLIŽŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH 

CHÁPE, ŽE ZDRAVÍ NENÍ SEMOZDŘEJMOSTÍ A MUSÍ JE 

CHRÁNIT 

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ: 

-výroba dárečků pro seniory 

- výroba přáníček pro rodiče dětí 

-pečujeme o vzhled třídy – zdobení stromečku 

-výroba betlému – vystřihování z papíru, 

- malování a kresba kapříků a lepení šupinek 

-malování a kresba vánočních stromečků 

- procvičování L a P strana, nahoře a dole 

- pečení cukroví z těsta 

-pozorování vánoční výzdoby v obci 

- zvyky u nás a v cizině 

- úklid třídy a hraček před odchodem domů 

- vzájemná pomoc dětí při oblékání 

-úklid nádobí po stolování 

- dodržování hygieny, WC, stolování, používání kapesníku 

- kontrola správného držení těla 

- nácvik hry Na mrazíky 

-opakování koled s klavírem 

- učení básniček 

- hra se sněhem – kolování, andělíčci, pozorování stop 

- skládání podle předlohy 

- grafomotorika – horní smyčka 



Kapr 

Kapr leží ve vaně, 

vypadá dost naštvaně. 

Hodně vody má prý rád, 

nechce se jen sprchovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce  

Já mám z vánoc nejraději, když se doma všichni smějí, 

Když se kapři mrskají a prskavky prskají. 

 

Vánoční stromeček  

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu jablíčko rozkrojí 

A když ho rozkrojí, uvidíš hvězdičku, 

co byla schovaná v červeném jablíčku. 
 



 

 

Jak vypadá  Ježíšek? 
Má opravdu kožíšek? 
Kolik je mu asi let? 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět? 
V čem roznáší dárečky? 
Zdobí také stromečky? 

Chodí nebo přiletí? 
Čím se liší od dětí? 

Třeba podle svatozáře?  
Proč se nikdy neukáže 

 



 

 

 

Cukr, mouka, vajíčko, 

uděláme těstíčko. 

Na Vánoce to se ví, 

upečeme cukroví. 

 
 

 

 

 



CHUMELÍ SE, CHUMELÍ  
maminka jde pro jmelí 
a tatínek pro ovoce, 
těšíme se na Vánoce. 
A kdy budou? 
Hnedle hnedle v předsíni už stojí jedle. 
  
 JÁ MÁM Z VÁNOC NEJRADĚJI   
když se doma všichni smějí. 
Když se kapři mrskají 
a prskavky prskají 
  

 

 

 

 

 



Běžela liška po ledu 
  

Běžela liška po ledu, 

ztratila klíček od medu, 

kdo ho má, ať ho dá, 

ať se liška nehněvá. 

  

Běžela liška k háji, 

hoňte si ji, páni! 

Já ji honit nebudu, 

zmeškal bych koledu. 

  

Koleda, koleda, Štěpáne 
  

Koleda, koleda, Štěpáne, 

co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 

upad sem s ní na ledu. 

  

Psi se na mě sběhli, 

koledu mi snědli. 

Co mám, smutný, dělati, 

musím jinou žebrati. 

  

Koledu mi dejte, 

jen se mi nesmějte. 

Koledu mi dali, 

přece se mi smáli. 

 


