
PRVNÍ VLOČKA 

Tématický celek: Svátky v zimním období (advent ) 

Vzdělávací cíle:  

Vědět co znamená Advent 

Jaké tradice dodržujeme v adventním období 

Snaha o hlasitý projev, celými větami 

Přátelské a ohleduplné chování k druhému 

 

JAZYK A ŘEČ: 

Báseň:  

KOUZLO ADVENTU 

Advent už tichounce přichází, 

je to nejkrásnější období v roce, 

každý v něm kouzlo nachází, 

přicházejí tiché, předvánoční noce. 

 

Na adventním věnci už v neděli, 

zapálíme první svíčku, 

to abychom zas věděli, 

že vánoce jsou na krajíčku. 

 

Na ně se vždycky těšíme, 

snad jako ty malé děti, 

že budou kouzelné - tušíme, 

hvězda na stromečku, bude se skvěti. 

 

Přinese nám pohodu a klid, 

lásku ke všem, co máme rádi, 

rychle zapomenem všech křivd 

a budem zase, všichni kamarádi. 

 

 

 



Rozvoj komunikace: 

Jaké tradice dodržujeme? Co je Advent? Proč se těším na Ježíška a co 

bych si přál… 

 

Grafomotorika: 

Uvolnění celé paže, zápěstí – Kapr 

 

Hudebně dramatické aktivity: 

Vánoční koledy 

 

Výtvarné činnosti: 

Dopis Ježíškovi 

Andílek 

Adventní věnec 

 

Vánoční koledy: 

ROLNIČKY 

Ref:Rolničky, rolničky kdo pak vám dal hlas,kašpárek maličký nebo děda mráz. 

Rolničky,rolničky co to zvoní v nich maminčiny písničky Vánoce a smích. 

Sláva už je sníh,jedem na saních kluci křičí zvonek zní jenom táta ztich. 

Kouká na syna, uši napíná co to slyší v rolničkách,na co vzpomíná. 

rolničky,rolničky co to zvoní v nich maminčiny písničky vánoce a sníh. 

Zvonky dětských let,rozezvoňte svět těm co už jsou dospělí,ať je znova pět. 

Zvoňte z lehýnka stačí chvilinka,vzpomínka jak rolničky,v srdci zacinká. 

Ref:Rolničky,rolničky kdopak vám dal hlas kašpárek maličký nebo děda mráz. 

Rolničky,rolničky co to zvoní v nich maminčiny písničky Vánoce a smích. 

 

 

 



VÁNOCE, VÁNOCE 

Vánoce, vánoce přicházejí zpívejme přátelé.  

Po roce vánoce vánoce přicházejí šťastné a veselé  

 

1.Proč si děda říct si nedá tluče o stůl před síní a pak běda marně hledá kapra pod skříní .Naše teta 

peče léta na vánoce vánočku nereptáme aspoň máme něco pro kočku. 

 

 

ref:Jee.Vánoce, vánoce přicházejí zpívejme přátelé.  

Po roce vánoce vánoce přicházejí šťastné a veselé  

 

 

2.Bez prskavek tvrdil slávek na Štedrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.Tyhle ryby 

neměli by maso míti samou kost říká táta vžy když chvátá na pohotovost. 

 

 

ref:Jee.Vánoce, vánoce přicházejí zpívejme přátelé.  

Po roce vánoce vánoce přicházejí šťastné a veselé  

 

 

3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne  

,jeho vinou se z něj linou tony záhadné. Strejdu vida děda přidá nesme vám noviny,čímž prakticky 

zničíí vždycky večer rodinný. 

 

 

ref:Jee.Vánoce, vánoce přicházejí zpívejme přátelé.  

Po roce vánoce vánoce přicházejí šťastné a veselé  

 

 

 

4. A když sní se co je v míse televizor pustíme jezdu dusne všechno usne v blaženosti své. Mě se taky 

klíží zraky bylo toho trochu moc.Máme na rok na klid nárok zas až do Vánoc. Jee 

 

 

ref:Jee.Vánoce, vánoce přicházejí zpívejme přátelé.  

Po roce vánoce vánoce přicházejí šťastné a veselé 


