Tři králové
Pondělí
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Vánoce
Dárky
Nový rok – co si můžeme přát
K, M, B – písmenka, slova začínající na… + vytleskávání

Jede vláček kolejáček,
co nám veze, kdo to ví?
Veze nám K na začátku,
kdo to slovo dopoví?
● Hra na krále
Sedí král na trůně,
v papírové koruně,
kdo korunu sejme,
ten si na trůn sedne!
Úterý

Středa

Pracovní list – koruna – předmatematické představy
Příběh o třech králích
Co to je myrha, zlato, kadidlo?
Jména tří králů (počáteční písmena)
Tři mudrci – tanec na píseň – když hudba ustane – děti tvoří trojice
Dávání darů – hudba ustane – děti se pozdraví, pohladí se, podají si ruku
Zpívání – My tři králové
pracovní list na písmeno K
Kometa
o Co to je?
o Jak vypadá – nakreslit na papír v kruhu)
o Co ukázala třem králům?
Na kometu – běh, chůze za 1. dítětem – ostatní jsou ocas komety (1. dítě nese velkou
hvězdu)
● Na pozadí nastiskané houbičkou nalepíme vybarvený betlém
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Tři králové
Čtvrtek

Pátek

● Tři králové
o Jak vypadali?
o Co nesli za dary? Komu?
o Mudrc – kdo to je?
● Hra na mudrce – dáváme dětem povely (max. 3) – poklonit se králi, podívat se na hvězdu,
zaklepat na dveře…
● Zpívání – My tři králové
● Nalepení tří králů z kapesníku + barevného papíru a fixem dokreslit oči, ústa, nos…
● Pracovní list – písmeno M
● Tři králové?
● Jména?
● Počáteční písmena?
● Překážková dráha – Cesta králů – (lano, kamínky, stůl, kužely)
● Pracovní list – písmeno B
● Dechové cvičení – přenášení hvězd brčkem

Tři králové
Králové byli tři a jejich jména jsou Kašpar, Melichar a Baltazar. Tradice říká, že jeden z nich byl černý. To ale nebylo proto, že by se dlouho
nemyl nebo se někde umazal, on měl takovou kůži. Na sobě měli králové dlouhou bílou košili a na hlavě žlutou korunu. Jako pan král pohádce.
Dnes tři králové také chodí po vesnici nebo městě, a když přijdou do domu, zpívají koledu, jako si zpíváme my. Potom napíšou na dveře tři
písmenka K + M + B a také, jaký je kalendářní rok. Vlastně se lidem na dveře podepíšou, jako se to učíme ve škole my děti. Lidem popřejí, aby
se měli dobře, nebyli nemocní, a zase jdou dál. Jsou totiž moc hodní.
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni
mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný
král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a
slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd
na noční obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři
mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít.
Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a
jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k
městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií
našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na
zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.Plni této
radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se
přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou.
Byl jednou jeden král,
Už nevím, kde kraloval.
Však slavný byl.
Jak na trůn sed,
tak usnul hned,
pak vyskočil,
dokolečka se zatočil,
pak na postel sed
a usnul hned!
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