
Zase jednou po roce 

přicházejí Vánoce 
 

Blíží se Vánoce a s těmi je spojená řada zvyků a tradic. Každá 

rodina si užívá tradice po svém, a jelikož si letos bohužel 

nemůžeme užít Vánoce i společně ve školce, tak alespoň 

formou distanční výuky posíláme naši školkovou vánoční 

atmosféru i k vám domů. Na oplátku se těšíme na fotky při 

vánočních tradicích a při plnění vánočních úkolů. 

 

Přejeme Vám překrásné vánoční svátky  

a  

pro každého kupu zdraví od Ježíška 

 

 

 

 

 



 

 Vánoce u kaprů     Vánoční pohoda 

 

V jedné rybí zátoce     V okýnku svítí světýlka 

kapři slaví Vánoce.     a za oknem padá sníh. 

Stromek mají z vodních řas,    Ve sněhu děláme andílka, 

tam co je ta velká hráz.    šťastní jsme o Vánocích. 

 

Pod stromkem jsou balíčky    Maminka nám peče cukroví, 

pro kapry i kapříčky.     s tatínkem stromeček zdobím. 

Mají dárky? Aby ne!     Za chvíli dáreček plyšový 

Jako v každé rodině.     Pod stromečkem už si hoví. 

 

Kapr dá své kapřici      

z nových šupin čepici.     Těšíme se 

Kapřice má pro tátu 

lesklou rybí kravatu.     Těšíme se na Vánoce, 

       nejkrásnější svátky v roce. 

A kapříkům na ploutvičky    Už už aby tady byly, 

dají teplé rukavičky.     aby se nám nezpozdily. 

Všichni kolem stromečku 

radují se z dárečků. 

 

 



 

Pohybové hry 

Vánoční pojmy 

- Děti chodí okolo, na slovo Kapr si lehnou na zem, na slovo Vánočka si zapletou ruce 

nad hlavou, na slovo Strom se zastaví a rozpaží ruce jako větve, na slovo Svíčka si dají 

ruce nad hlavou a sepnou je jako plamínek 

 

Anděl řekl 

- Obměna hry Kuba řekl – rodič říká „Anděl řekl stoupni si“ – děti splní úkol. Pokud 

rodič neřekne „Anděl řekl“, dítě nemá úkol splnit. Pokud splní, prohrál. 

Anděl 

- Anděl říká „cink cink“ 

- Dítě se ptá „Kdo to zvoní?“ 

- Anděl „Anděl z nebes“ 

- Dítě „Copak chceš?“ 

- Anděl „Barvu!“ 

- Dítě „Jakou?“ 

- Anděl určí barvu a dítě hledá, co má okolo sebe v dané barvě. 



 



 



 



Povykládejte si s celou rodinou, jaké máte zvyky. Jaké měla 

babička, když byla malá. Nebo si společně vytvořte úplně 

novou tradici. 



 



 



 

Andílek – vykresli, vystřihni a slep 



 

Vyrob si stromeček – nastříhej proužky papíru, zohni je 

napůl a nalep do řad nad sebe. Přilep proužek jako kmen a 

nakonec celý stromeček ozdob. 



 

Vyrob si perníkovou chaloupku – vystřihni a za pomoci 

maminky nebo tatínka ji slepte dohromady, nezapomeň 

ohnout správné strany!



 

Zkuste si poskládat vánoční hvězdu nebo stromeček. 

















 

Dokresli obrázkům druhou polovinu. 



 



 



 





 

Spočítej obrázky a zapiš jejich počet číslem nebo pomocí 

teček.



 

Najdi cestu od dárečků až ke hvězdě. Nejdříve ji ukaž prstem 

a potom zakresli tužkou nebo pastelkou. 



 

Dokresli kaprovi šupiny a ploutve a poté jej vymaluj. 



 

V každé řadě se střídají 2 obrázky. Vystřihni obrázky dole a 

nalep je, kam patří. 



 

Najdi 4 rozdíly   



 

Poskládej obrázek jako  puzzle. Nejdřív jej vystřihni, pak 

poskládej, nalep na prázdný papír a vymaluj. 



 

Povykládej, jak jdou obrázky po sobě.  

Obrázky můžeš vystřihnout a seřadit. 


