
AKTIVITY  

V MĚSÍCI PROSINCI 

                        MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

1. Andělský týden (svět plný fantazie) 
2. Čertovské dovádění 
3. Vánoční tradice 
4. Těšíme se na Ježíška 
 
První prosincový týden nás vtáhne do světa dětské fantazie. Protože už začíná první adventní neděle, povíme 
si o významu celého adventu. Co je to předvánoční čas? To nám představí Andílek Gabriel, který nás bude 
touto kouzelnou dobou provázet. Vysvětlíme si pozitivní vlastnosti a emoce. Začneme se také připravovat na 
besídku, malovat ozdoby na stromeček i hvězdičky pro andílky. Ozdobíme stromeček v MŠ. Povíme si o 
poselství andělů, namalujeme pohled, vytvoříme svého anděla. A protože nastal ten kouzelný čas, tak si s 
pomocí své fantazie vymyslíme i pohádku. 
 
Další týden nám ohlásí svým zvonem čert s Mikulášem. Určitě nezapomenou ani zavítat do naší školky. A 
protože jsme hodné děti, umíme básničku, tak zato na nás budou moc hodní i oni. Na pondělí si děti mohou 
přinést kostým, uděláme si čertovské dovádění. Zatancujeme čertovský tanec, zazpíváme, zkrátka se budeme 
veselit jak se patří. Vysvětlíme si tradici návštěvy čerta. Všechny emoce u nás  naleznou své místo. Co je to 
strach? Ten společně zaženeme, místo něho si budeme užívat plno společné radosti u pohybové činnosti, při 
které si procvičíme hrubou motoriku svého těla. Nezapomene ani na naše prstíčky - jemnou motoriku a 
trénink orientace v prostoru. 
 
Co se ukrývá v jablíčku? Jaké cukroví doma pečeme? V prosinci na nás čekají hlavně vánoční tradice, které si 
společně představíme, a samozřejmě nezapomeneme i některé vyzkoušet. Kam asi ta lodička dopluje? Ale 
nejdřív si takovou lodičku zkusíme vytvořit. A kam hodíme střevíček. Naše lidové tradice nás provedou s 
dobrou náladou u společných her i činností. Tento týden nás také čeká výlet na zámek do Žďáru nad Sázavou, 
kde se zúčastníme prohlídky na téma: ,,Vánoční příběh“. 
 
Poslední společný týden v tomto roce oslavíme besídkou. Sejdeme se všichni ve školce, kde se Vám představí 
děti svým vystoupením. Posedíme u vánočního čaje za doprovodu koled. Ochutnáme cukroví, něco si i 
vyrobíme. 
Děti tento týden budou plné očekávání, radosti, ale i strachu. Proto si ho uděláme příjemný a radostný. 
Budeme zpívat koledy, rozbalovat dárečky od Ježíška, vzpomínat na zážitky z celého roku.  A když nám 
napadne i nějaký ten sníh, tak hlavně stavět sněhuláky, klouzat se a dovádět v bílé peřině. Na rozloučenou si 
s dětmi ukážeme i zásady slavnostního stolování. Vytvoříme si jednu velkou společnou tabuli, při které si 
dáme poslední školní oběd v roce 2022. 
 
Vánoční pohádka začíná, 
spouští ji neděle železná.  
My jsme děti, co se těší,                                        
Vánoce jsou pro nás štěstí.                                                       Přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce 
Loučím se s tebou školko má,                                                                             i vše dobré v novém roce 2023.                           

příští rok přiběhnu, hurá!                                                                              Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Světnov 

 

 


