
Prosinec – „Vůně Vánoc“ 
 
 
Záměr Příklady konkrétních činností 
  
Rozvoj sociálního cítění  
rozvíjení schopnosti vytvářet a rozvíjet citové 
vztahy k rodině, k okolí 

- rozhovory a vyprávění s dětmi – „Už se 
těším na vánoce“ -jaké budou, čím potěším 
maminku, tatínka, babičku, sourozence 

rozvoj schopnosti navazovat a rozvíjet vztahy 
dítěte s druhými, posilování kladných 
vzájemných vztahů v rodině, ke kamarádům  

- společná výzdoba a  příprava klubovny na 
vánoční svátky, výzdoba vánočního 
stromečku 

prohlubovat citové vztahy k rodině, vytvářet 
povědomí o mezilidských a morálních 
hodnotách  

- rozhovor s dětmi o tom, jak se doma 
připravují na vánoce, jak můžeme doma 
pomoci 

  
Hudební výchova  
nácvik koled - „Štědrej večer“, „Pásli ovce valaši“, „Tři 

králové“ 
písně - opakování naučených písní 
  
Výtvarná výchova  
práce s nůžkami  - přestřihávání proužků barevných papírů na 

vánoční řetěz 
práce s drobným (i přírodním)  materiálem  - výroba dárků 
modelování  - vánoční cukroví 
výroba vánočního přání  
kreslení dětí navazující na prožitky a 
představy dětí 

- co bych si přál pod stromeček, pomáhám 
mamince péct cukroví 

kresba tužkou - Mikuláš, čert, anděl 
  
Tělesná výchova  
zdokonalovat pohotovou orientaci v prostoru 
při běhu se změnami směru 

- běh podle očíslovaných světel 

skok jednonož - čapí skoky od mety k metě 
podlézání různě vysokých překážek bez 
dotyku 

- hra „Podlézaná“ 

  
Lesní výchova - jednoduchá práce s morseovkou 
  
Rozvíjení poznání  
kultivace morálního a estetického vnímání, 
cítění a prožívání 

- výzdoba klubovny, úklid klubovny, úprava 
nástěnek 

seznamovat děti s lidovými zvyky, písněmi, 
koledami, příslovími  apod. 

- vánoční schůzka – zpěv koled, pouštění 
svíček v lavoru, hod pantoflem, rozkrajování 
jablk, rozbalování dárků 

osvojení dovedností při vykonávání 
jednoduchých činností v péči o okolí 

- Vánoce pro zvířátka - péče o ptáčky - 
výroba krmítka, zavěšení lojů 



 
Rozvoj komunikace a jazykové činnosti  
 - přednes vánoční básně 
nácvik básně - „Prosinec“ 
  

Poznámky, hry, atd.: 
- Hollywood (- poznávání filmů a pohádek) 
- vlastnosti - i jeden předmět může mít více vlastností - barva, tvar, velikost (- didaktické hry 
např.: Zdobíme stromeček - vybrat tvar, který má 1 nebo 2 požadované vlastnosti) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright: Marek Šolmes Srazil 


