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Téma týdne: „Vánoce, Vánoce přicházejí… „ 

 

Vzdělávací nabídka: 

- Kolik máme ročních období? Jaké roční období máme nyní? 

- Kolik máme měsíců? V jakém měsíci jsou Vánoce? 

- Rozhovory o Vánočních tradicích, zvycích, vysvětlení pojmů …/Vánoční cukroví, koledy, 

kapr, dárky, vánočka, Ježíšek…/ 

- Zpívání Vánočních písní /Červená, zlatá, zelená / 

- Pracovní list /Kafometík, tvoříme s dětmi, předškolák, kreativ/ 

- Barbora- rozvoj předmatematických dovedností, logického myšlení, opakování barev 

- Barborka- kolik květů- rozvoj předmatematických dovedností 

- Mikuláš- opakování geometrických tvarů, rozvoj fantazie, představ, myšlení, 

komunikace 

- Mikuláš- Mikulášova družina- procvičení jemné motoriky /práce s pastelkami, 

nůžkami/, koordinace oka a ruky, rozvoj fantazie… 

- Vánoční stromeček - rozvoj předčtenářské dovednosti, logického myšlení, 

grafomotorika 

- Vánoční dárky- rozvoj logického myšlení 

- Ukryté peří- rozvoj předmatematických dovedností, opakování barev 

- Advent I- rozvoj zrakového vnímání 

- Advent II- rozvoj předmatematických dovedností 

- Kapříci- grafomotorika 

- Sněhuláci a vločky- grafomotorika 

- Andělíčci z kornoutku- procvičování jemné motoriky, /práce s tužkou, pastelkami a  

- nůžkami/ 

- Adventní dort- procvičování jemné motoriky  

- Vánoční pohádka / soustředěně poslouchat pohádku. Smysluplně odpovědět na 

otázky: proč se děti tolik těšily na večeři? Co je to půst? Co chtěl tatínek schovat pod 

talíř? Jaké vánoční zvyky ještě znáš? Měly děti z dárků radost? Co s přeješ od Ježíška? 

- Básnička: „Vánoce“ /Jindřich Balík/Odpovědi na otázky: Co bude? Co nás čeká? 

- Básnička: „Už jen pár dní do Vánoc“ /Jindřich Balík/ 

- Básnička: „Jmelí“ /Jiří Žáček/ 

- Lidové říkadlo: „Narodil se Ježíšek“ 
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Jindřich Balík 

Vánoce  

Cinky linky, zvonek zvoní, 

ve vaně se kapr honí, 

zmrzla voda v potoce, 

cinky linky, cinky linky, 

za dveřmi jsou Vánoce. 

 

Jindřich Balík 

Už je pár dní do Vánoc   

„Sníh se sype jako cukr, na dům, na plot, na kočku, 

Sníh se sype jako cukr na mandlovou vánočku. 

Začala tichá bílá noc, už je pár dní do Vánoc.“ 
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Jiří Žáček 

Jmelí  

Teta Zima město bělí, 

utíkáme koupit jmelí. 

Neseme ho velký kus, 

vystačí nám na sto pus. 

Až si dáme stou a prvou, 

mlč a nehni ani brvou. 

Když je chladné povětří, 

pusami se nešetři! 

 

 

Narodil se Ježíšek 

(lidové říkadlo) 

Narodil se Ježíšek, 

koupíme mu kožíšek 

hodně dlouhý, chlupatý, 

aby mu byl na paty. 

 

 

Zdroje: 

Píseň: červená, žlutá, zelená hudba Pavel Jurkovič, text Václav Čtvrtek 

Pracovní listy: kafometík, kreativ, tvoříme s dětmi, předškoláci 

Vánoční pohádka: Jaro léto, podzim, zima ve školce je pořád prima. Kateřina Konvalinková 

 

Zpracovaly: Karolina Pozlerová, Lenka Škulavíková 

 

 

 


