
ADVENT  

Adventní zvyky 
Převyprávění	  vánočního	  příběhu	  v	  ranním	  kruhu	   (Dítě	   a	   jeho	   psychika:	   Jazyk	   a	   řeč	   -‐	  
rozvoj	  vnímání	  řeči,	  poslechu)	  
při	  vyprávění	  jsme	  si	  pomáhaly	  figurkami	  z	  Betlému,	  který	  jsme	  pro	  děti	  vytvořily	  na	  okně	  třídy	  
	  Adventní	  věnec	  (Dítě	  a	  ten	  druhý	  –	  komunikace,	  spolupráce)	  

-‐ zelený	  korpus	  se	  svíčkami	  děti	  zdobily	  dohromady	  s	  paní	  učitelkou	  
-‐ děti	  vybíraly,	  čím	  se	  věnec	  ozdobí	  a	  paní	  učitelka	  lepila	  tavnou	  pistolí	  
-‐ sušená	  jablka	  a	  pomeranče	  jsme	  s	  dětmi	  usušily	  již	  na	  konci	  listopadu	  
-‐ svíčky	  na	  věnci	  jsme	  zapalovaly	  vždy	  při	  ranním	  kruhu	  (nutné	  poučit	  děti	  o	  bezpečnosti	  a	  dbát	  

zvýšené	  opatrnosti	  při	  pohybu	  kolem	  věnce!)	  

	   	  

Adventní	  kalendář	  (Dítě	  a	  svět	  –	  slavení	  svátků)	  
-‐ paní	   učitelka	   ušila	   látkové	   pytlíčky,	   ve	   kterých	   se	   skrývaly	   oříšky,	   drobné	   sladkosti,	   a	  malé	  

obrázky	  k	  vybarvení	  
-‐ každý	   den	   v	  ranním	   kruhu	   jsme	   společně	   otevřeli	   jeden	  pytlíček	   a	   děti	   se	   podělily	   o	   to,	   co	  

našly	  uvnitř	  

	  



Zdobení	  stromečku	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoj	  jemné	  motoriky)	  
-‐ poslední	  týden	  před	  Vánoci	  nám	  do	  třídy	  přibyl	  stromeček	  (vypůjčený	  z	  botanické	  zahrady),	  

na	  který	  děti	  samy	  navěsily	  slaměné	  ozdoby	  a	  sušená	  jablka	  a	  pomeranče	  

	  
	  

Zpívání	  koled	  (Dítě	  a	  společnost	  –	  rozvoj	  hudebních	  dovedností)	  
-‐ nácvik	  písní	  „Půjdem	  spolu	  do	  Betléma“,	  „Stojí	  vrba	  košatá“,	  „Jak	  jsi	  krásné	  neviňátko“	  
-‐ hra	  na	  rytmické	  nástroje	  
-‐ předvádění	  hry	  na	  hudební	  nástroje	  z	  písně	  „Půjdem	  spolu	  do	  Betléma“	  (flétna,	  housle,	  basa)	  

Výroba	  vánočních	  perníčků	  
Povídání	  v	  ranním	  kruhu	  o	  perníkovém	  koření	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoj	  a	  užívání	  smyslu	  čichu)	  

-‐ děti	  poznaly	  vůni	  různého	  koření,	  které	  se	  dává	  do	  perníku	  (skořice,	  badyán,	  hřebíček,	  
pomerančová	  kůra)	  

Příprava	  perníkového	  těsta	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoj	  jemné	  motoriky)	  
-‐ děti	  se	  seznámily	  s	  ingrediencemi	  na	  těsto	  na	  perníčky	  
-‐ děti	  samy	  míchaly	  a	  hnětly	  těsto	  

Recept:	  
iingredience:	  1	  ks	  prášek	  do	  perníku,	  500	  g	  hladká	  mouka,	  2	  ks	  vejce,	  70	  g	  Hera,	  250	  g	  cukr	  moučka,	  1	  
lžička	  jedlá	  soda,	  1	  lžička	  strouhaná	  citronová	  kůra,	  2	  lžíce	  med	  

postup:	  	  Všechny	  suroviny	  dohromady	  zaděláme	  na	  vále	  na	  hladké	  těsto.	  Na	  pomoučněném	  vále	  
vyválíme	  placku	  o	  síle	  asi	  3	  mm	  a	  vykrajujeme	  různé	  tvary.	  Před	  pečením	  perníčky	  potřeme	  
rozšlehaným	  vajíčkem	  a	  pečeme	  na	  plechu	  s	  pečícím	  papírem	  asi12	  minut	  na	  180	  °C.	  

	  	  
	  
	  
	  
	  



Vykrajování	  a	  zdobení	  perníčků	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoj	  jemné	  motoriky)	  
-‐ děti	  samy	  vykrájely	  a	  po	  upečení	  ozdobily	  vánoční	  perníčky	  

	  

Výroba	  dárků	  pro	  rodiče	  –	  svícínek,	  ozdoba,	  svíčka	  	  
-‐ během	  adventu	  jsme	  s	  dětmi	  vyráběli	  výrobky	  tematicky	  spojené	  s	  Vánocemi	  a	  poslední	  den	  

s	  je	  děti	  odnesly	  zabalení	  domů,	  jako	  dárek	  rodičům	  

Keramický	  svícínek	  (Dítě	  a	  společnost	  –	  rozvoj	  výtvarných	  dovedností)	  
-‐ na	  kruhový	  podklad	  lepíme	  vykrojené	  vánoční	  tvary	  
-‐ pomocí	  tvořítka	  vytlačíme	  ozdobný	  pásek	  jako	  ohrádku	  na	  svíčku	  

Ozdoba	  na	  stromeček	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoj	  jemné	  motoriky)	  
-‐ malování	  temperou	  na	  dřevěné	  stromečky	  	  
-‐ sypání	  třpytek	  do	  ještě	  vlhké	  barvy	  

Svíčka	  z	  včelího	  vosku	  (Dítě	  a	  jeho	  tělo	  –	  rozvoje	  jemné	  motoriky)	  
-‐ pláty	  nahřáté	  na	  topení	  rolujeme,	  uprostřed	  je	  povoskovaný	  knot	  
-‐ možné	  vykrojit	  a	  přilepit	  malý	  ozdobný	  vzor	  z	  barveného	  plátu	  vosku	  

	  

	  	  	   	  



	  

VÁNOCE  
Slavnostní	  oběd	  (Dítě	  a	  svět	  –	  slavení	  svátků)	  

-‐ předposlední	  den	  před	  Vánoci	  jsme	  spojili	  obě	  třídy	  na	  slavnostní	  oběd	  (ve	  druhé	  třídě	  zatím	  
byl	  připraven	  stromeček	  s	  dárky)	  

-‐ uprostřed	   kruhu	   stolů	   jsme	   zapálili	   adventní	   svícny	   obou	   tříd	   pro	   slavnostní	   vánoční	  
atmosféru	  

-‐ 	  

	  

Ježíšek	  ve	  školce	  (Dítě	  a	  svět	  –	  slavení	  svátků)	  
-‐ po	  vánočním	  obědě	  zazvonil	  zvoneček	  a	  v	  sousední	  třídě	  pod	  stromečkem	  děti	  objevily	  dárky,	  

které	  společně	  rozbalily	  
	  

	  	  	   	  
	  

 


