RANNÍ CVIČENÍ
1. pohybová hra – „Zajíček ve své jamce…“
2. napodobování padání sněhu – „Padá sníh…“, „Sněží, sněží…“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení – „Zima je tu děti“
2. cvičení s papírovými koulemi
– házení koulemi do výšky
– podávání koulí nad hlavou
– „sněhová koulovačka“
3. dechové cvičení – foukání do koulí

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
vyprávění o Mikulášovi, andělovi a čertech – „Mikuláš ztratil plášť“, „Čertí svátek“
seznamování dětí se zimní přírodou
pozorovat vánoční výzdobu při procházkách
seznamování s vánočními zvyky – zdobení stromečku, dopis Ježíškovi, hvězdička,
zvoneček….
5. rozvoj řeči - učit děti říkanky
– „Prosinec“, „Vánoční stromeček“, „Chumelí se, chumelí“
1.
2.
3.
4.

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. nácvik oblékání zimního oblečení
2. hra s materiálem
– výroba vánočního stromku ze špachtlí
– výroba čertíka – práce s papírovou krabičkou, punčochou
3. napodobivá hra – hra na cukráře a pekaře – pečení vánočního cukroví (plastelína)
4. konstruktivní hra – stavba vlaku z molitanových kostek

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti vánoční písničky a koledy
– „Veselé Vánoce“, „Vánoce, vánoce přicházejí“
– „Na Vánoce, dlouhý noci“, „Rolničky“, „Pásli ovce Valaši“
2. cinkání na rolničky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. tiskání pomocí korku – šupiny vánočního kapra

ZAJÍČEK VE SVÉ JAMCE
Zajíček ve své jamce sedí sám,
ubožáčku co je ti,
že nemůžeš skákati?
Rychle skoč a vyskoč, na koho chceš!

PADÁ SNÍH
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme z kopce
dolů,
pojedeme za stodolu.
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Nasadíme rukavice,
kabátek i beranice.
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi, ke kamnům
kouká.

ZIMA JE TU DĚTI
Zima je tu děti,
vrány k městu letí.
Ručkama si zatleskáme,
ještě také nožky máme,
ať se zima štětí.

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ
Mikuláš ztratil plášť,
Mikuláška sukni.
Hledali, nenašli,
byli oba smutní.

ČERTÍ SVÁTEK
Čerti dneska svátek mají,
kabátek si oblékají,
čerti mají dneska den,
vylézají z pekla ven.

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná v červeném
jablíčku.

CHUMELÍ SE, CHUMELÍ
Chumelí se, chumelí,
tatínek jde na jmelí
a maminka pro ovoce,
těšíme se na Vánoce.
A kdy budou?
Hnedle, v předsíni už voní jedle.

PROSINEC
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
přesně jednou po roce.

Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.
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