
IB : PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK: CO DĚLÁ KRTEČEK O ADENTU, ČAS       

TAJEMNÉHO OČEKÁVÁNÍ 

DATUM: 13. 12. – 22.12. 2021 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- Seznámení se zvyky a tradicemi spojenými s vánočními svátky – lití olova, jmelí, 

cukroví, stromeček, rozkrojené jablko, betlém, házení střevíce, pouštění lodiček, 

adventní věnec, rybí šupinky,.. 

- Povídání o Vánocích (proč slavíme Vánoce – oslava narození Ježíška, kdo je Ježíšek, 

komu nosí dárky, kam je dává) 

- Mít podvědomí o tom jak se slaví Vánoce v jiných zemích. V každé zemi nosí dárky 

někdo jiný. 

- Poslech vánočních koled, příběhů a pohádek 

- Umět vyjádřit své přání, pocity a emoce 

- Radostné prožívání předvánočního času - navození vánoční atmosféry 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje, při zadané práci dokončí, .. 

- Řešit problémy na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, 

náročnější s oporou a pomocí dospělého 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

- Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 

- Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ  

Rozvoj komunikace: 

- Rozhovor o vánočních zvycích a tradicích 

- Rozvoj komunikace – co si přeji od Ježíška, proč si to přeji, co s tím budu dělat, jak se 

těším na Štědrý den 

- Rozhovor o tom, jak se na Vánoce připravujeme doma, co dělá tatínek, maminka, 

s čím doma pomáháme,… 

Jazyková pregramotnost:  

- Rozvoj slovní zásoby, počet slabik, počáteční písmeno 

- Poslech a následný rozbor pohádky 

 



Matematická pregramotnost:  

- NH: nákup ozdobiček na stromeček (finanční gramotnost) 

- Geometrické tvary – jaký má tvar dáreček, vkládání tvarů do stromečku/věnečku 

- Prostorová orientace: předložky (pod, za, na, vedle,mezi), první – uprostřed – poslední 

- Pojmy –  nejmenší - největší 

 

Logopedická prevence: 

- Kolektivní logopedické cvičení „Vánoční zvonění“ 
- Nácvik nádechu nosem – přivonění k cukroví 

- Artikulace – PROCVIČOVÁNÍ SAMOHLÁSEK - těšíme se na Ježíška – JÉÉÉ, kdo se těší 

na Ježíška – JÁÁÁ, chtěli by jste už dárečky – JÓÓ, dostali jsme krásné dárečky - JÚÚÚ, 

máme velkou radost - ÍÍÍ 

-  

Báseň: 

Jedlička 

Roste, roste jedlička, 

loni byla maličká. 

Dlouhé větve protahuje, 

do mraků se natahuje. 

V pokoji nám zavoní, 

až Vánoce zazvoní. 

 

Grafomotorika: 

- Omalovánka betlém 

- Ml. děti – dárek-kolečka 

- St. Děti – stromek – šikmé čáry 

Emoční rozvoj: 

- Zvědavost, radost. Umět vyjádřit na co se nejvíce těšíme, jaký dárek by nám udělal 

radost. 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Osobní hygiena – mytí rukou před jídlem i po jídle, po použití wc, používání toalety 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Relaxace, příjemná atmosféra ve třídě, procházky na čerstvém vzduchu, pohybové 

aktivity 

 



Výtvarné činnosti:  

- Betlém – omalovánka, skládání a lepení dřívek do tvaru betlému 

- Dopis Ježíškovi – lepení obrázků 

 

Hudební aktivity:  

- Vánoční koledy  

Pohyb: 

- Procházky v okolí MŠ – pozorování vánoční výzdoby, popisování předmětů 

- Zahřátí, protahovací cviky, relaxace 

- Pohybové hry : 

- „Rybičky, rybičky, rybičky jedou“ 

- „Na sněhové vločky“  (obdoba hry na domečky) 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby v tématickém bloku, rozhovor nad piktogramy 

 

Ostatní: 

- Rozbalování vánočních dárečků – společně si rozbalíme dárečky pod stromečkem 

- Poslech pohádky „Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce“ (předčtenářská 

gramotnost) 

- Výukový program „Jak vypadá Ježíšek a jak dárky projdou oknem“ 

- Smyslová hra: „Kde zvoní zvoneček“ (sluchové vnímání) 

- Cukroví z modelíny - (jemná motorika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 


