Distanční vzdělávání
30. 11. – 3. 12. 2021

Téma: Těšíme se na Vánoce
Milé děti, zdravíme vás v prvním adventním týdnu. Vánoce jsou za
dveřmi a s adventním obdobím je spojena celá řada lidových i
moderních tradic. Aktivity na tento týden jsou spjaté s tímto
tématem a my doufáme, že si užijete spoustu zábavy.

Krásný adventní týden přejí všem našim motýlkům paní učitelky.

Rodiče předškoláků, kteří mají povinné předškolní vzdělávání, prosíme o
doručení podepsaných úkolů vypracovaných dětmi do schránky MŠ nebo o
přinesení vypracovaných materiálů po znovuotevření mateřské školy.
Nabídka pro tento týden je široká a každý předškolák si z ní může vybrat
(tzn. nemusí zkoušet všechny aktivity).
U předškoláků, kteří se tohoto distančního vzdělávání nezúčastní bude
potřeba řádně vyplnit omluvenku.

DISTANČNÍ VÝUKA

Téma: Těšíme se na Vánoce
Tematická část: Adventní čas, už je tu zas

Očekávané výstupy a záměry:
- Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav.
- Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.
- Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se
běžně dítě setkává (rozumět tomu co se ve známém prostředí děje).
- Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,
experimentovat. Nechat se získat pro záměrné učení. Přirozeně
projevovat radost z poznaného a zvládnutého.
- Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.
- Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.
- Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit.
Plnit činnosti podle instrukcí.

ČINNOSTI DO CENTER AKTIVIT

ATELIÉR
1. Nakreslete, jak se doma připravujete na Vánoce. Budete potřebovat jen papír a pastelky.

2. Zkuste pro prarodiče, sousedy či kamarády vyrobit vánoční přání. Budete potřebovat
barevný papír, nůžky, lepidlo a knoflíky. Spolu se sourozenci/rodiči napište přání a vhoďte ho
do schránky.

POKUSY A OBJEVY
1. Kolik vody je v plné sklenici sněhu?
Sníh je vlastně zmrzlá voda, která padá z mraků stejně, jako když prší. Naplňte velkou sklenici
sněhem a dejte sklenici do tepla.
Udělejte si značku, kolik máte na začátku ve sklenici sněhu.
Pozorujte, jak sníh taje.
Kolik zůstane ve sklenici vody, až všechen sníh roztaje?

Vody je stejně

Vody je poloviční množství

Vody je mnohem méně

2. Proč nosíme rukavice?
Zvířata chrání v zimě před chladem vrstva tuku a zimní srst. Lidé se před chladem chrání
oblečením z vhodných materiálů.
Připravte si čtyři různé materiály: papír, bublinkovou fólii, ručník, karton.
Položte ruku na sníh a vnímejte, jak studí.
Poté si na sníh položte jednotlivé materiály a na ně položte ruku. Vnímejte, jestli sníh studí
stejně nebo méně.
Označte, který kus nejlépe ochránil tvou ruku před chladem a vlhkostí.

papír

bublinková folie

ručník

karton

3. Jak voní Vánoce?
Popros rodiče, ať ti do skleniček připraví různé vůně:

☺ perník

☺ kakao

☺ jehličí

☺ skořici

☺ pomeranč

☺ vánoční čaj

Zavažte si navzájem oči a pomocí čichu zkuste uhádnout, co máte ve skleničce.

DÍLNA

1. Vyrobte si betlém
Jak na to: postavičky si vytiskněte nebo obkreslete na tvrdý papír, příp. karton a sestavte si
betlém dle své fantazie. Nezapomeňte ho vybarvit.

2. Zkuste s pomocí rodičů vyrobit adventní ozdobu na dveře. Postačí pár větví z jehličnanu, vánoční
ozdoby (stužky, pentle, baňky, šišky, šípky atd.), tavná pistole či drátek na upevnění. Výrobek nám
můžete vyfotit a poslat na třídní email
.

KOSTKY
Postavte z kostek vlastní betlém. Doplnit ho můžete postavičkami z dílny.

POHYB
Ukazujte si podle básničky:
Dopis pro Ježíška
Pojď mi pomoct, maminko,
ale jenom malinko,
pro Ježíška dopis psát,
aby věděl, co bych rád.
Byl jsem hodný celý rok,
tak už chybí jenom krok
aby mi ty dárky dal
a splnil, co bych si přál.

(chůze na místě, ruce prosí)
(stoj, ukazujeme malinko)
(stoj, píšeme prstem ve vzduchu)
(stoj, hlava ukazuje ano)
(hladíme se po tvářích)
(velký krok)
(hlava ukazuje ano)
(ruce prosí, šeptáme)

HUDBA A DIVADLO

1. Natrénujte si ke stromečku pěknou koledu (rodiče tím u stromečku určitě překvapíte).

2. V neděli vás možná navštíví Mikuláš, čert a anděl. Nacvičte si pro ně básničku, např.:

Čerte, čerte, nechoď k nám

Mik, mik, Mikuláš

Kde se vzal, tu se vzal

Čerte, čerte, nechoď k nám,
nemysli si, já tě znám.
Čerte, čerte, ty mě zlobíš,
vím, že dětem uhlí nosíš.
A kdyby nám anděl něco dal,
ty bys nám to, čerte, všechno
vzal.

Mik, mik, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Čerte, čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

KNIHY A PÍSMENA
1. Období klidu, rozjímání, dobročinnosti a zklidnění – tak můžeme charakterizovat pravý
význam adventu. Jde o období 4 nedělí před Štědrým večerem. Je plné zvyků a tradic,
symbolů a radosti. Víte, co je pro advent typické? Povídejte si o tom s rodiči. Zde jsou
některé příklady:
Adventní věnec- Typickým symbolem adventu je adventní věnec, který má 4 svíčky a každou
adventní neděli se postupně zapaluje o jednu svíčku více. Tři svíčky by měly být modré nebo
fialové a jedna růžová. Fialová barva symbolizuje zklidnění a pokání. Růžová je zase barvou
radosti a štěstí.
Barborka pro štěstí - Ke svátku svaté Barbory (4.prosince) se pojí tradice “barborek” a řezání
větviček stromů, které pak mohou do Vánoc vyrůst. Nejčastěji se jedná o větvičky z třešně,

není to však pravidlem a vhodné jsou například větvičky kaštanu. Větvička, která do Vánoc
vyrostla, přinášela do domu štěstí a svobodným dívkám předpovídala svatbu.
Mikuláš, čert a anděl - Dětmi oblíbenou a zároveň obávanou tradicí je Mikuláš spolu s čertem
a andělem. Kde se ale původně Mikuláš vzal? Sv. Mikuláš je reálnou postavou, která se
narodila na území dnešního Turecka do rodiny rybáře. Po tom, co Mikuláš osiřel, rozdal
veškerý svůj majetek chudým. Je proto symbolem štědrosti.
Medové perníčky - Tradice medových perníčků sahá v Čechách až do 12. století. Perníčky se
dají využít i jako ozdoby na stromeček.
Adventní kalendáře – Zpříjemnění dlouhého čekání na Štědrý den. Může se vyrobit, fantazii
se meze nekladou.
Betlém - Krásným vánočním zvykem je také výroba či sestavení betlému – jesliček. Například
v Itálii lidé nezdobí vánoční stromeček a místo něj jsou symbolem Vánoc právě jesličky.

2. Přečtěte si adventní příběh a povídejte si o něm. Vysvětlete si pojmy, kterým děti
nerozumí.
Adventní příběh
Hluboko v lese, daleko od města, žil osamoceně poustevník, kterému lidé říkali Otec Jakub.
Kdysi odešel z údolí, které bylo příliš hlučné. Tady žil spolu se zvířaty, jejichž řeči se léty naučil
rozumět. Občas pro něj poslali, když někdo onemocněl a on přinášel léčivé bylinky. V létě k
němu chodily děti z vesnice naslouchat jeho vyprávění.
Jednou, když se blížila vánoční doba, nad krajinou zavládl veliký nečas. Venku zuřila bouře,
řádily hromy a blesky. Otec Jakub věděl dobře, že nebe tak odpovídá na konání lidí. Vánoční
doba má začít, ale lidé jsou příliš zaměstnaní nákupy dárků a přípravou vánočního hodokvasu
a nemyslí již na svatou dobu, na vánoční svátek.
Bouře neustále sílila. Otec Jakub si myslel, že chaloupku brzy vítr odfoukne. Svá zvířátka vzal
dovnitř, poklekl a začal se modlit. Tu se mu zdálo, jako by slyšel jemný hlásek, který mu říkal:
„Otče Jakube, děti potřebují adventní zahrádku!“
Otec Jakub byl bezradný. Adventní zahrádka? Jak o tom přemýšlel, uviděl najednou, jak se v
jeho chaloupce plazí malý zelený had. Na hlavě měl lesknoucí se korunku a na zádech samé
světélkující body. Had udivenému Otci Jakubovi vysvětlil: „S těmi světýlky je to tak – pokaždé,
když nějaký člověk vykoná dobrý skutek, zaleskne se jeden drahokam na mých zádech.“
Otce Jakuba napadlo, co mu říkal jemný hlas a zeptal se: „Děti potřebují adventní zahrádku,
ale nevím, jak má vypadat.“ „Podívej se na mě,“ řekl had a začal se svinovat do kola.

Uprostřed zvedl hlavu a tam zářila jeho korunka. Tu viděl stařec, jak má vypadat zahrádka –
jako spirála. Otočil se, aby poděkoval hadovi, ale ten zmizel. Najednou poustevník
zpozoroval, že bouře ustala a když vyšel ven, byl celý les pokrytý sněhovou peřinou. Druhého
dne se vydal do údolí. Chodil od domu k domu a prosil o svíčky a jablíčka. Také si vyprosil
jednu velkou svíci a pak řekl: „O první adventní neděli mě mohou vaše děti k večeru
navštívit.“
Poustevník nasbíral mech a chvojí, vyzdobil svoji chaloupku a doprostřed dal mech tak, jako
by tam ležel stočený zelený had. Místo drahokamů položil zlaté hvězdy. Když pak děti přišly
k Jakubovi, mohlo si každé vzít jedno jablíčko se svíčkou. Tu pak zapálilo a postavilo na místo
některé ze zlatých hvězd. Děti pak ještě dlouho seděly v poustevníkově chaloupce a zpívaly
koledy. Každý rok pak takto slavily s Otcem Jakubem advent.

DOMÁCNOST
Zkuste si s pomocí rodičů podle receptu
upéct perníčky. Nemusíte nic vážit, bude
vám stačit hrníček a lžíce. Buďte opatrní,
hlavně až budete dávat perníčky do
trouby (trouba může být velmi horká).
Perníčky si můžete také dozdobit.

Budete potřebovat:
1 ks vejce
2,5 hrnku hladké mouky
1 hrnek cukr moučka
2 lžíce medu
2-3 lžíce Hery
½ lžičky mleté skořice
½ lžičky perníkového koření
1 lžička prášku do pečiva

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY
1. Zahrajte si s rodiči nebo starším sourozencem jakoukoliv stolní hru, kterou máte rádi.
Užijte si společnou chvíli.
2. Vystřihněte si a zahrajte si vánoční dobble.

PRACOVNÍ LISTY

1. Najděte osm rozdílů (zraková diferenciace, rozvoj zrakového vnímání).
2. Grafomotorika - stromeček (grafomotorické cvičení na uvolnění ruky, správné držení
tužky).
3. Počítání (rozvoj matematických představ – dopočítávání, správné držení tužky).
4. Vytleskávání symbolů (sluchová analýza – rozkládání na slabiky).
5. Mikuláš (procvičování logického uvažování).
6. Popletená slova (zraková analýza – hledání písmen, rozvoj předčtenářských
dovedností, rozvoj sluchového vnímání).
7. Vybarvování (procvičení barev dle zadání, základní prostorová orientace).
8 – 10. Aktivity pro rodiče s dětmi.

1. Najdi osm rozdílů mezi obrázky

2. Obtáhni vánoční stromeček všemi barvami pastelek, které máš doma. Začni u
hvězdičky a zkus to jedním tahem.

3. Spočítej obrázky a jejich počet zapiš do rámečku.

4. Vytleskej, co je na obrázku. Kolikrát tleskneš, tolik teček zapiš do rámečku.

5. Co zdravého nám Mikuláš může přinést?

6. Poznej obrázek a poskládej slovo z písmen

7. Podle obrázku dozdob perníček a zvoneček.

8. Pokud splníš nějakou aktivitu, odškrtni si ji

9. Vymaluj si omalovánky

10. Adventní výzva pro rodiče i děti, ať se nám to čekání na ježíška zkrátí.

