
Týdenní třídní plán vzdělávacích činností 

Integrovaný blok: II- „Čas pohádek a překvapení“ Třída: Berušky 

Téma: Pohádkové Vánoce Termín 6. – 22. 12. 2021 

Cíl: 

 Seznamovat děti s historií, původem a tradicemi vánočních svátků, nejen u nás, ale i ve světě. 
 Umožnit dětem radostně prožívat přípravy, průběh a oslavy vánočních svátků. 
 Vést k vyjadřování svých myšlenek, vánočních přání, názorů, představ, snů a pocitů. 
 Rozvíjet u dětí smyslové vnímání, fantazii a tvořivost. 
 Učit se porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. 
 K úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně. 
 Orientuje se v řádu a dění prostředí, ve kterém žije 

 

Milí rodiče, 

protože se opakovaně ocitají některé naše děti v karanténě, přikládáme další úkoly pro vzdělávání našich předškoláčků, ty pak můžete postupně plnit až do 
Vánoc.  

Všechny úkoly budou motivovány blížícími se svátky, zaměříme se na: 

 -rozklad slova na slabiky, hra s říkadly: Kapři, Příprava cukroví, Vánoční stromeček 
 -vedení stopy tužky při kresbě, vánoční omalovánky PL 2, vyznačení cesty do Betléma s vybarvením dle fantazie PL 1 
 -počítání ozdob, vyznačit znakem, symbolem, vybarvit: Vánoční stromek PL 3 
 -správně uchopit tužku, grafomotorika Kapřík PL 4 
 -kreslit, stříhat, lepit: Vánoční ozdoby PL 5 
 -opakování počtu PL 6, správné přiřazování PL 7 
 -vytvořte si krásnou atmosféru plnou pohody a bezpečí jednoduchým tvořením dle přiložených vzorů, zazpívejte si, využijte odkazy, zpěv obohaťte o 

hru s jednoduchými rytmickými nástroji, s dřívky, chřestidly: Vánoční zpívání 

Přejeme Vám krásné čekání na Vánoce, a ať se všem našim dětem 
naplní jejich očekávání. Těšíme se na brzké shledání. 

Zdraví Vás učitelky od Berušek, Zdeňka a Míša 

 
 



 
 

Kapři 
Dva kapři se spolu přeli, 
kdo je lepší v rybníce. 
Brzy je však přerušila 
rozumnější bělice. 
 
"Přestaňte se hádat, braši, 
jistě každý uvěří, 
že jste oba stejně dobří 
na vánoční večeři. 
 
Vánoční stromeček  
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 
maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, 
co byla schovaná v červeném jablíčku. 
 
 

 
Příprava cukroví  
S mamkou máme plno práce 
a ta chutná, ach tak sladce. 
 
Mamka spěchá - honem, honem, 
cukroví už voní domem.  
 
Už jsou tady Vánoce, 
cinkycinky zvonek zvoní. 
 
Ve vaně se kapr honí, 
Z mísy voní ovoce... 
 
Cinky cinkycinkylinky, 
už jsou tady Vánoce.  
 
  

Poslech: . „Vyprávění o Ježíškovi“, … Kdo byl Ježíšek, poslech s koledami : https://www.youtube.com/watch?v=tJxuIbMR24o 

Zatančete si u stromečku s celou rodinou: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZvdtnsOLWY 

https://www.youtube.com/watch?v=J4WmAwAZHN4 

 

http://vanoce.webgarden.cz/image/643289
https://www.youtube.com/watch?v=tJxuIbMR24o
https://www.youtube.com/watch?v=RZvdtnsOLWY
https://www.youtube.com/watch?v=J4WmAwAZHN4


 
 

Cesta do Betléma PL 1              12/2021 
 



 

 

 

 

PL 2 omalovánky 12/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítání 3-6         prosinec 2021 



 

Grafomotorika: Kapřík  12/2021 PL 4 

 



 

Ozdob si ozdobu na stromeček (vystřihni tvary ze starých vánočních papírů pohlednic, nalep na předlohu 

a hotovou ozdobu vystřihni PL 5 



PL 6: 

 

1. Spočítej baňky na stromečku a vybarvi je žlutě 

2. Spočítej mašle na stromečku a vybarvi je červeně 

3. Spočítej cesmíny na stromečku a vybarvi je zeleně 



PL 7: Hledej správný stín, spoj tužkou z bodu do bodu. 
 

 



 
Vánoční zpívánky: 
 
„Nesem vám noviny“  
https://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/nesem-vam-noviny 

Nesem vám noviny, poslouchejte, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně, 
slyšte je pilně a neomylně, 
rozjímejte  
 
Synáčka zrodila čistá panna, 
v jesličky vložila Krista pána, 
jej ovinula a zavinula, 
jej ovinula a zavinula, 
plenčičkami. 
 
K němuž to andělé z nebe přišli, 
i také pastýři jsou se sešli, 
jeho vítali, jeho chválili, 
jeho vítali, jeho chválili, 
dary nesli. 
 
Vítej nám Ježíšku z nebe daný, 
který ses narodil z čisté panny. 
Dohlédni na nás, dál příjmi od nás, 
dohlédni na nás, dál příjmi od nás 
tyto dary.  
 

 Andílek ze skládaného papíru 

https://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/nesem-vam-noviny


 

Rolničky (poslech): 
https://www.youtube.com/watch?v=srWhZUnjZYI 

Rolničky (text) 
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, kdopak vám dal hlas 
Kašpárek maličký, nebo Děda Mráz 
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich 
maminčiny písničky, vánoce a smích. 
 
Zvonky dětských let 
rozezvoňte svět 
jen co už jsou dospělí, 
ať je znova pět 
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka 
vzpomínka jak rolničky 
v srdci zacinká 
 
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas 
Kašpárek maličký, nebo Děda Mráz 
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich 
maminčiny písničky, vánoce a smích. 
 

 Vyrob si zvoneček ze starého květináčku 

https://www.youtube.com/watch?v=srWhZUnjZYI


„Štědrý večer“ 
 

 

 

  

Jednoduché ozdoby na stromeček 


