
Čas vánoční, čas adventní - ,,Která zvířátka hlídala Ježíška” 
 
Četba a vyprávění pohádky „Která zvířátka hlídala Ježíška“.  
Seznámení s vánočními tradicemi a symboly - krájení jablka, pouštění lodiček, házení 
střevícem… 
Rozhovor o tom, co bychom si přáli najít pod stromečkem, jaké tradice doma dodržujeme? 
 
Dopis pro Ježíška - kresba. 
 
Vánoční den - nadílka u stromečku, společné užívání si slavnostní atmosféry 
 
Jak se říká hvězdě, která se objevila při narození Ježíška? 
Co je stáj? Kdo v ní bydlí?  
Co je Betlém? Jaká jiná města znáte? Víte, ve kterém městě jste se narodili vy? Čemu se 
dnes říká betlém a proč? Jak zní vaše jméno spisovně a jak vám říkají rodiče? 
Nácvik vánočních písní a koled, viz notová příloha.  
 
Dechová cvičení….sssssssss…….ššššššš;  
foukání do peříček 
 
Rozkládání slov s vánoční tematikou na slabiky. 
Logopedická chvilka, cvičení mluvidel. 
 
 
Štědrovečerní otázky 
 
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? 
 
Už jsou tady Vánoce 
 
Cinky cinky zvonek zvoní, 
ve vaně se kapr honí, 
z mísy voní ovoce... 
Cinky cinky cinkylinky 
už jsou tady Vánoce. 
 
Kouzelné bydlení 
 
Vánoční stromeček v pokoji zavoní, 
maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 
A když ho rozkrojí, uvidíš hvězdičku, 
co byla schovaná v červeném jablíčku 
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Vánoce mám nejradši 
 
Vánoce mám nejradši, když jsme všichni spolu, 
to se nikdo nemračí, času máme horu. 
Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky,  
táta má čas na vláčky, máma na pohádky. 
Jdeme spolu na výlet, - to je prostě prima, 
za ruce se držíme a není nám zima. 
Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu, 
to se nikdo nemračí a jsme všichni spolu. 
Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, 
ať má na mě pořád čas můj táta a maminka. 
 
Zpívání a poslech vánočních koled 
Vánoční svícen – polepení skleničky od přesnídávky lepidlem a posypání moukou, dolepení 
suseného ovoce 
 
BÁSNIČKA S POHYBEM 
Když padá hvězda 
Když padá hvězda, ruku mi dej. (v kruhu se chytneme za ruce), 
Když padá hvězda, něco si přej. (do podřepu, stále se držíme) 
Na přání vzpomeň si, než půjdeš spát. (všichni zavřou oči) 
Pak se ti moc hezké sny budou zdát. (pustit se a pohodlně si lehnout) 
Grafomotorické cvičení –  navazuje na pohybovou hru „Ptáček“– jak se ptáček pohyboval 
mezi stromy, kudy letěl? Dětem dáme velké archy papíru na zem, tabuli, na které děti 
nakreslí či nalepí 5 stromů. Mezi nimi zakreslují pohyb ptáčka. 
 
Rozvoj sluchového vnímání – list s obrázky - děti hledají podle počátečního písmene ve 
slově obrázek  
Rozvoj zrakového vnímání – hledání v řadě prvků odlišný, spočítat prvky a nakreslit stejný 
počet 
Didaktické hry - Co je v krabičce? 
malých krabiček dáme různé předměty, které patří k vánocům. Dítěti ukážeme co tam je, po 
chvilce krabičku zavřeme a dítě hádá co je uvnitř (max.8 předmětů). 
rozvoj komunikativních dovedností, dbát na správné vyjadřování, používání sloves, 
přídavných jmen, na otázku odpovídat celou větou. 
Umět tvořit zdrobněliny, dvojice slov. 
 
Vánoční tradice ve světě a u nás – srovnání, jak se dodržují ván. Zvyky u nás a jak ve 
světě  
 
Pohybové hry 
Na mrazíka – děti běhají v prostoru, kdo dostane babu, zmrzne a vypadává ze hry 
Židličková 
Židličky uspořádáme do kruhu, tak, aby sedací část směřovala směrem ven.  Děti utvoří kruh 
a po spuštění magnetofonu (pouštíme ván.koledy) chodí dokola kolem židliček, běhají, nebo 
napodobují různá zvířata. Jakmile nahrávka přestane hrát musí děti co nejrychleji zaujmout 
místo na kterékoliv židličce. Na koho židlička nezbude, vypadává ze hry. Po každém kole se 
přitom musí odejmout vždy jedna židlička tak, aby počet dětí byl vždy o jedno větší než počet 
židliček.  
Jedlička a ptáček – děti se rozdělí na dvě skupiny – jedna skupina dětí představuje jedličky, 
děti jsou volně rozmístěny po prostoru herny, druhá představuje červené ptáčky. Učitelka je 
ptáčníkem, který by chtěl ptáčky lapit. Ptáčci se pohybují mezi stromy, pokud se chtějí před 
ptáčníkem zachránit, schovají se u stromu – obejmou dítě představující strom. Obě skupiny 
se vystřídají. 



 

 
 



 


