
Milé děti z naší třídy Fialky, protože se nemůžeme vidět ve třídě spolu, připravily 
jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné starší sourozence vše tak, aby se vám po 
školce nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.

Vaše paní učitelky Šárka a Anička.

Prosinec
ČERT A KÁČA

distanční vzdělávání

1. týden: Já už bude hodný, aneb těšíme se na Mikuláše

2. týden: Od Adventu do Vánoc

3. týden: Zvyky Vánoc

➢Děti se spolu s čertem a Káčou seznamují se starými zvyky

➢Podněcujeme v dětech prožitky z adventního času

➢Vnímat krásy přicházejících Vánoc

➢Společně si vyzdobit třídu, pokoj, péct cukroví a chystat se na příchod Ježíška

➢Společně si zpívat koledy, navštívit třeba výstavu betlémů

➢Napsat či nakreslit dopis Ježíškovi

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – povídáme si

Povídáme si o starých zvycích, které se dodržují v adventním čase, v dětech podněcujeme 

kamarádskost a přátelskost. Vnímat vše krásné kolem nás i v nás. Společně si zpívat koledy, číst 

vánoční příběhy, vyrábět si vánoční přání. Podporujeme dětskou tvořivost, třeba při pečení cukroví, 

zdobení perníčků.

➢Proč k nám chodí čert, Mikuláš a anděl, objasnění i dalších zvyků, např. na svátek svaté Barbory 

– rozkvetlá větvička na Štědrý den, další zvyky, které děláme na Štědrý den (házení  botou, 

rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček,...)

➢Společně si číst nebo vyprávět vánoční příběhy, dát dětem prostor k rozvoji jejich fantazie a 

tvořivosti (vymýšlet si vlastní příběhy)

➢rozvíjet jejich přirozený projev – hrajeme divadlo „Vánoční příběh“

➢Zima jako roční období, znát charakteristiku a hlavní znaky zimy

➢Umět rozpoznat roční období jako celek (hlavní znaky, přiřazování obrázků)



➢Společně si pečeme cukroví, zdobíme perníčky

➢Vyrábíme drobné dárečky a přání k Vánocům

➢Společně si zdobíme třídu či pokoj doma, vytváříme příjemné a klidné prostředí

Poslech pohádky:

Vánoční pohádky  https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8

(soubor zimních pohádek)

POBYT VENKU

➢Při procházkách pozorujeme výzdobu v oknech, na ulicích, v zahradách

➢Koulovačky, sáňkování, stavění sněhuláků

➢Cestičky ve sněhu, opakování pravé a levé strany

➢Posloucháme jak nám zmrzlý sníh křupe pod nohama

BÁSNIČKY

Vánoční stromeček Vločka

Vánoční stromeček Letí vločka z nebe,

 zavoněl v pokoji, nos ji hrozně zebe,

maminka u stolu vše se změní rázem,

jablíčko rozkrojí. až dopadne na zem.

A když ho rozkrojí Tam si pěkně lehne

uvidím hvězdičku, a ani se nehne,

co byla schovaná a až vloček přibude,

v červeném jablíčku. Zima už jí nebude.

Čert Andělíček

Leze z pekla, leze čert, Už se těším, andílku,

a to není žádný žert. Na vánoční nadílku.

Po světě se rozhlíží Chci být hodný moc a moc,

a zlobidla vyhlíží! Vydržím to do Vánoc.

A potom zas malinko

začnu zlobit, maminko.

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8


Adventní věnec

Na stole leží věnec z chvojí

a čtyři svíčky na něm stojí.

Až zapálíme poslední,

do vánoc bude jen pár dní.

a ta chutná, ach tak sladce.

Mamka spěchá – honem, honem,

Příprava cukroví

S mamkou máme plno práce

cukroví už voní domem.

Už jsou tady Vánoce,

cinky, cinky, zvonek zvoní.

Ve vaně se kapr honí,

Z mísy voní ovoce…

Cinky, cinky, cinkylinky,

už jsou tady Vánoce.

HUDEBNÍ CHVILKA





SMYSLOVÉ HRY

Voňavé 

ponožky

Naplňte pět a 

více starých vypraných ponožek 

různými voňavými věcmi – koření 

jako sušená bazalka, petrželka, čajový sáček, instantní káva, kousek mýdla, 

kousky skořice, levandule, sušená pomerančová kůra. Ponožky zavažte provázkem 

a zavěste na šňůru vedle sebe.

Děti nyní mohou postupně přistupovat k ponožkám a očichávat je. 

Za každé správné určení dostanou bod. Ponožky mohou jemně promnout v rukách, 

aby se voňavé silice rozvinuly.

GRAFOMOTORIKA

Aby ti čekání na Ježíška rychleji uteklo, každý den vybarvi jedno kolečko s číslem. 







Pomož čertům zpátky do krabičky. 

Vybarvi si obrázek s čertem, Mikulášem a andělem. Rozstříhej obrázek podél proužků. Obrázek 
poskládej tak, jak vypadal před rozstříháním. 



Namaluj 
3 věci, 
které by sis 

moc 

přál(a) 
pod 



stromeček. Na konci dopisu se Ježíškovi zkus podepsat. Maminka s tatínkem ti rádi napíší tvé 
jméno na vedlejší papír.



Poskládej obrázky tak, jak mají jít za sebou, když s maminkou pečeš perníčky.



Poskládej obrázky tak, jak jdou za sebou, když s tatínkem zdobíš na vánoce stromeček.



Doplň sudoku.



PRO BYSTRÉ 
HLAVIČKY

Pokus se odpovědět na 
otázku a dokončit větu.



Zkus si s maminkou nebo tatínkem přečíst příběh štědrého večera.



VÝTVARNÁ ČINNOST

Vystřihni postavičky a vytvoř si svůj vlastní betlém.

Zdroj:



www.pinterest.com

http://www.pinterest.com/

