
VÁŽENÍ RODIČE A KAMARÁDI Z MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

 

 vzhledem k situaci, ve které se nyní nachází naše třída, nemůže docházet ke 

vzdělávání běžným způsobem. Aby se předškoláci mohli připravovat na školu z 

domova, máme pro mě (ale i pro menší děti, když budou chtít), na každý den 

připravenou nabídku výchovně-vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Je to 

soubor aktivit, námětů a činností rozvíjející dítě ve všech oblastech. Budeme moc 

rádi, pokud pracovní listy uchováte a později je přinesete do školky k prohlédnutí a 

společnému zkontrolování.  Plnění ostatních aktivit záleží na vašich časových 

možnostech a schopnostech vašich dětí.  

 

Prosinec je měsíc přání, a tak Vám a vašim dětem přejeme, ať se Vám s tímto 

materiálem dobře pracuje, je pro Vás inspirací a potěšením. Ale především přejeme 

poklidný čas adventu naplněný radostným očekáváním a těšením na kouzelné 

Vánoce.  

 

Děkujeme za spolupráci, třídní učitelky Martinka a Ivanka. 

      

 

 

 

 

 

 



„Vánoce, vánoce přicházejí“ 

Vánoce jsou svátky, na které se těší všechny děti. Voňavé vánoční cukroví, 

nazdobený stromeček, lahodná večeře.  Ale hlavně nějaký ten hezký dáreček pod 

stromečkem. Zkuste si společně přečíst příběh o narození toho hodného pána, 

„Ježíška“, který nám nosí ty báječné dárečky. 

 



Práce s textem – zkontrolujte, jak dávaly děti pozor, položte jim otázky týkající se 

obsahu příběhu. 

- Jak se jmenovala maminka Ježíška? 

- Jak se jmenoval tatínek Ježíška? 

- Do jakého města došli? 

- Kde nakonec přespali? 

- Co se přihodilo v noci? 

- Kam maminka položila Ježíška? 

- Kdo se dozvěděl první o narození ježíška? 

- Kdo jim to pověděl? 

Vánoční omalovánky 

-  



Můžete se také naučit hezkou vánoční básničku a spojit její přednes s pohybem. 

Kdo uvidí Ježíška,                                          (  děláme dalekohled) 

ať ho šťouchne do bříška,                               ( hladíme bříško) 

ať ho cvrnkne do ucha,                                   (chytneme se za ucho) 

ať mu vlásky pocuchá.                                    ( hladíme vlasy) 

Na tvář mu dá hubičku:                                   ( posíláme pusinky) 

„Ty můj milý človíčku,                                    ( obejmout se) 

za rok přileť opět k nám,                                  ( zatočíme se) 

já tě tady přivítám.“                                           ( sednout do podřepu) 

Další zábavnou aktivitou může být vyhledávání popletených slov v textu. 

Nevhodné slovo nahraď slovem správným. 

 



Příprava na psaní – zabalte vánoční dárečky. 

 

 



 Trénujte znalost číselné řady. 

 

 


