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Těšíme se na vánoce
Kateřina Klementová
Cíl: přirozeným způsobem seznamovat děti s vánočními tradicemi, přiblížení vánoc
v jiných kulturách, aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění, rozvoj řečových
schopností, zvládání základních hudebních dovedností vokální i instrumentální
Věk: 4-6let
Pomůcky:
k rytmizaci koled: ozvučná dřívka, rumba koule, rolničky, CD nebo zpěvník
s koledami
k seznamování s vánočními svátky: obrázky s vánočními motivy, kniha České
Vánoce Josefa Lady, vánoční stromeček s ozdobami, vánoční výzdoba ve třídě,
pohlednice s vánoční tématikou
výroba kapříka: čtvrtka, těstoviny (kolínka), zelená temperová barva, lepidlo
výroba svícínku: modelína, chvojí, stužky, přírodniny, vánoční ozdoby, tavná pistole,
barevný vlnkovaný papír
Postup:
– ranní povídání v komunikačním kruhu s motivací vánoc
– Kdo si pamatuje zážitky z loňských vánoc a jaké?
– Co se v rodinách tradičně dělává před vánočními svátky (výzdoba, výroba
adventních svícnů, pečení cukroví, zpívání koled, návštěva vánočního
koncertu, pečení vánočky apod.)
– co je Štědrý den a průběh Štědrého dne (zdobení stromečku, sváteční večeře
– kapr, rozbalování dárků, posezení u vánočního stromečku)
– zpívání a rytmizace jednoduchých vánočních koled (Rolničky, Nesem vám
noviny)
– poslech anglické vánoční koledy, povídání o vánocích v jiných zemích
– návštěva muzea – výstava betlémů
– nácvik básničky:
Vánoce
Z Vánoc já mám nejraději,
když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají
a prskavky prskají.
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VÝROBA KAPŘÍKA: na čtvrtku A4 namalujeme kapra, zelenou temperovou
barvou ho vybarvíme, poté co obrázek uschne, postupně nanášíme na kapra
lepidlo a pokládáme na něj kolínka – jako „šupiny“, obrázek mírně zatížíme.
VÝROBA VÁNOČNÍHO SVÍCÍNKU: z modelíny si vymodelujeme kuličku,
uděláme do ní díru např. vařečkou, vložíme do ní dortovou svíčku, do
modelíny napícháme chvojí a ozdobíme větvičky stužkami, vánočními
ozdobami a přírodninami, které připevníme tavnou pistolí.

Zkušenosti s realizací: Děti se seznamovaly s tradicemi vánoc, vyměňovaly si
zkušenosti, rozvíjely své komunikační schopnosti. Bavila je výroba kapříků a
především svícnů. Některým dětem pomáhali starší kamarádi, ale radost měli
všichni.
Zdroje:
CD nebo zpěvník s vánočními koledami
Lada, J., & Černík, M. (2005). České Vánoce Josefa Lady. Praha: BMSS-Start.

