Téma: „Novoroční čas“
(2. 1. – 6. 1. 2023)

VČELIČKY
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NOVOROČNÍ ČAS (2. 1. 2023)
• Komunitní kruh – den v týdnu, počasí, kdo slaví svátek.
• vyprávění na téma: „Co jsme zažili o Vánocích“
1) Dramatizace pomocí pantomimy
2) Následné krátké vyprávění navazující na pantomimu
(Při vyprávění si předáváme míček. Dochází k oslovování při
předávání. Pravidlo – při předávání: „Já …jméno… předávám slovo ….
jméno…
• Je nový rok, co to znamená? Seznámení se s novým kalendářem.
Vysvětlujeme si zjednodušeně, co je to předsevzetí.
• Seznámení se s tradicí příchodu Tří králů. Ukázka obrázku Kašpara,
Melichara a Baltasara. Poslech písně, kterou zpívají – Tři králové. Ukázka
psaného požehnání.
• Jaké je roční období – opakujeme všechny čtyři (čj, aj)
• Co se děje v zimě. Třídění obrázků patří x nepatří do zimy. (Jeden
z obrázků – sněhová vločka.)
• Hledání vločky po prostoru pomocí hry „Samá voda, přihořívá, hoří“.
• Pantomima – Hra na sněhovou vločku.
• Grafomotorika – uvolňování ruky – pád sněhové vločky (zvlněná svislá
čára)
• Písnička „První sníh“ viz příloha – nácvik písně s pohybem.
PŘÍLOHA:
1)
Potkal mrazík metelici, (dvojice, stoj proti sobě, ruce v bok)
do tance se dali, (natáčení do stran s pokrčenýma nohama)
náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali, (tanečníci se chytnou za ruce a točí se doprava)
náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali. (tanečníci se točí doleva)
2)
Padá peří po peříčku, (dřepy s třepotáním prstů)
až jich závěj leží, (v dřepu tlesk rukama proti sobě)
Jeník volá na Aničku: (točení za loket doprava)
Zima je tu sněží!
Jeník volá na Aničku: (točení za loket doleva)
Zima je tu sněží!
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NOVOROČNÍ ČAS

(3. 1. 2023)

• Když se řekne zima
• Povídání o tom, co si představujeme pod pojmem „zima“. Děti odpovídají
jednoduše, krátkými větami nebo jedním slovem. Říkají své asociace,
které je s výrazem „zima“ bezprostředně napadnou, například: sníh,
Vánoce, Mikuláš, byl jsem málo oblečen a byla mi zima, sáňkování,
lyžování, zamrzlé kaluže...
• Seznámení s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ s obrazovým doprovodem
a jednoduchými rekvizitami.
• Jednoduché zopakování děje příběhu – zopakování postav a vyřčení hlavní
pointy příběhu.
• Pohybová hra: „Na sněhové vločky“ (doprovod – kytara)
• Děti rozmístí v prostoru třídy na koberec papírové „sněhové vločky“.
Vloček je stejný počet jako dětí. Děti běhají (nebo chodí) mezi vločkami a
učitelka říká říkanku:
Vločky z nebe padají,
na zem tiše sedají.
Každý kluk i děvče,
najde vločku lehce.
Na poslední verš si každé dítě stoupne na nejbližší papírovou vločku.
V prvním kole najdou všechny děti svou vločku, poté učitelka dětem
vysvětlí, že bude vločky postupně odebírat. Na koho se vločka nedostane,
vypadává ze hry – sedne si do určeného prostoru na kraji třídy, pozoruje
hru, povzbuzuje kamarády. Hra končí, když zbude poslední vločka –
poslední dítě.
• Rozbor pohádky – otázkami jsou děti vedeny k charakteristice
jednotlivých postav a rovněž k charakteristice ročního období zima.
o
o
o
o
o
o
o

Příklad otázek:
Jaká byla Holena, macecha, Maruška? (jejich vlastnosti)
Zdůvodnit, proč se jednotlivé postavy tak chovaly.
Co měla Maruška své sestře přinést? (fialky, jahody, jablka)
Proč nebylo snadné úkol splnit?
Charakteristika ročního období zima.
Kdo pomohl Marušce? (měsíc Leden, Březen, Červen, Září)
Znáš ještě jiné měsíce?

o Děti hodnotí jednání postav v pohádce a vzájemné vztahy postav – co je špatné
jednání a chování, zda je správné někomu ubližovat, abychom z toho my samy měly
prospěch, co by děti poradily Marušce, jak by se měla v konkrétních situacích
zachovat, jak by se zachovaly děti, apod. Učitelka zdůrazní závěr pohádky – zlo bylo
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potrestáno a dobro zvítězilo.
o Co měla Maruška Holeně přinést a které měsíce jí v konkrétních situacích pomohly?
(fialky – březen, jahody – červen, jablka – září)
VYSVĚTLENÍ - V měsíci březnu začíná jaro, kdy začínají kvést fialky a další květiny,
v červnu léto, kdy zrají jahody a další plody, v září začíná podzim, kdy zrají jablka,
hrušky, švestky a další, leden, který vládl zimnímu období v pohádce, je měsíc zimy,
sněhu apod.

• K charakteristice ročních období použijeme obrázky s dalšími typickými
znaky jednotlivých období. Viz předchozí den. Třídění obrázků.
• Na závěr rozhovor s dětmi, které roční období mají nejraději a proč.
• Sledování muzikálu – Dvanáct měsíčků (Uhlíř, Svěrák)
• Přehrání pohádky (činohra)
PŘÍLOHA:
Dvanáct měsíčků
Byla jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna byla vlastní - Holena -, druhá nevlastní Maruška. Matka měla radši vlastní dceru, a tak těžce nesla, že Maruška roste do krásy,
zatímco její vlastní dcera Holena krásy moc nepobrala.
A jak to tak bývá, byla právě Maruščina krása důvodem k tomu, aby jí její nevlastní sestra i
matka ubližovaly.
Musela doma všechno dělat - starat se o domácnost, o domek i o domácí zvířata. Macecha s
nevlastní sestrou nedělaly nic, jen stále Marušce ubližovaly. Ta ale i přesto stále rostla do
krásy. Byla krásnější a krásnější a macecha a Holena stále víc zuřily.
Jednoho lednového dne povídá Holena: „Chci si za pas dát kytičku fialek, jdi a natrhej mi je.“
„Ale, sestřičko, kde teď v zimě, když je všude hromada sněhu, mám hledat fialky?“ namítala
Maruška. „Mně odmlouvat nebudeš,“ obořila se na ubohou Marušku Holena, „přines mi
fialky, nebo se nevracej.“
A tak Maruška s pláčem vyrazila na cestu. Šla sněhem, tělo ji záblo, měla hlad a nikde žádné
fialky neviděla. Najednou došla na louku, kde hořela vatra. Kolem vatry bylo dvanáct kamenů
a na nich sedělo dvanáct mužů. Každý muž představoval jeden měsíc v roce. Na nejvyšším
kameni v čele seděl Leden, který zrovna vládl.
„Dobrý den, dobří muži,“ oslovila je Maruška, „nemohla bych s u vás na chvilinku ohřát?“
„Klidně se ohřej,“ souhlasil Leden, „jen nám pověz, co tu tak sama a v takové zimě děláš?“
„Ale hledám fialky,“ odvětila Maruška. „Teď v zimě?“ podivil se Leden. „Já vím, ale já je
musím přinést, nebo mě setra Holena vyžene z domu.“
V tu chvíli Leden pokynul Březnu, ten kývl, vatra se rozhořela a najednou všude kolem začal
tát sníh, louka se zazelenala a na ní rostly fialky. „Rychle trhej a utíkej domů,“ popoháněli ji
muži. Maruška poklekla, natrhala plnou náruč kvítí a utíkala zpět domů.
Macecha i Holena se divily, že úkol splnila. Dlouho ovšem spokojené nebyly. Za čas přišla
Holena za Maruškou a povídá jí: „Dostala jsem chuť na jahody. Jdi do lesa a natrhej mi je.
Ale to ti povídám, jestli se vrátíš bez jahod, vyženu tě z domu.“
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A tak Maruška zase s pláčem šla. Všude, kam jen dohlédla, byl sníh. Byla jí zima a byla
hladová. Najednou opět zahlédla světlo a došla na louku, kde hořela vatra a okolo ní sedělo
dvanáct mužů, kteří představovali dvanáct měsíců.
„Dobrý den, dobří muži, mohu se na chvilku u vás ohřát?“ Leden jí odpověděl: „Můžeš, ale
co v takové zimě děláš v lese sama?“ „Jdu sbírat jahody,“ odpověděla smutně Maruška.
„Teď?“ podivil se Leden. „Musím, nepřinesu-li domů jahody, sestra s macechou mě vyženou
z domu.“
Leden přistoupil k červnu, něco mu pošeptal a podal mu žezlo. Vatra se rozhořela a Červen se
ujal vlády. Všechno začalo nejdříve kvést a potom zrát. Najednou před Maruškou začaly růst
velké jahody. Ta neváhala ani chvilku a začala je trhat. Poté poděkovala a běžela domů.
Sestra Holena i macecha se divily, že tento úkol také splnila. Najedly se jahod a byly
spokojené, ale tahle spokojenost jim dlouho nevydržela.
Pár dní nato povídá Holena Marušce: „Jdi do lesa a přines mi jablka.“ „Ale sestřičko, teď v
zimě žádná jablka nerostou,“ snažila se Maruška přesvědčit sestru, ale nebylo jí to nic platné,
a tak se s pláčem vydala na cestu.
Zase dlouho bloudila ve sněhu, hladová a zoufalá, až opět došla na louku, kde hořela vatra a
okolo ní sedělo dvanáct mužů - dvanáct měsíčků.
Maruška se opět zeptala, zda se může ohřát, a pověděla mužům o tom, proč musí domů
přinést jablíčka. Těm se zželelo Marušky, a tak Leden pokynul Září, vatra se rozhořela a
začalo všechno pučet, poté kvést, zrát, až byly vysoko na jabloni zralá a krásně červená
jablíčka.
„Rychle si setřes jablíčka a utíkej domů,“ řekl jí Leden. Maruška tedy setřásla dvě jablíčka a
hned utíkala.
Jablíčka byla dobrá, ale Holeně nestačila: „To jsi všechna jablka musela cestou sníst?“ zlobila
se na Marušku. „Ne, jen jsem musela rychle utíkat pryč,“ bránila se Maruška nařčení, ale
Holena jí nevěřila. Byla rozmlsaná jablíčky a rozhodla se zajít si pro ně sama, a tak se
vypravila na cestu.
Dlouho se trmácela lesem, byla jí zima, až najednou vyšla na louku, kde uviděla vatru a
kolem ní dvanáct mužů. Drze přistoupila k vatře a bez optání se začala hřát. Poté zase odešla.
To měsíčky urazilo a Leden se chopil naplno své vlády. Nebe se zatáhlo a začalo hustě sněžit.
Nebylo vidět na krok. Holena bloudila, mrzla a mrzla. Svaly jí slábly, až klesla do sněhu.
„Kde je ta Holena, cpe se někde jablky a své matce nepřinese nic,“ uvažovala macecha.
„Půjdu ji najít,“ rozhodla se a vypravila se na cestu, ale i ona zabloudila.
Maruška starostlivě vyhlížela macechu se sestrou první den, druhý den... Ale už je nikdy
neviděla. Od té doby šťastně hospodaří v chaloupce a nikdo už jí neubližuje.

AJ S JACKEM

(3. 1. 2023)
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(4. 1. 2023)

Pozdravení: Hello, how are you today?
Opakování písně „Hello, hello, how are you today?“
Povídání o novém roce.
Opakování písně s pohybem
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
we wish you a merry Christmas
And a Happy New Year.
Je nový rok (Is it New Year) Rok má 4 roční období.
Four season: SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER
Třídění kartiček vztahujících se k daným ročním obdobím.
1) Rozdělení spontánně.
Při kontrole otázka: „Is it true?“ Odpovědi: „Yes x No“
2)Děti berou kartičky, které přísluší daným ročním obdobím – po pokynu.
3) Kartičky s popisem činnosti v aj (učitelkou) připevníme magnetem na
tabuli.
Jaké je roční období? „Now is winter“
Rozházení sněhových vloček. Rovnání od nejmenší po největší.
bigger x smaller
Píseň s dramatizací „Little Snowflake“ (se sněhovou vločkou
naznačujeme, padání + kam padá – reagujeme na slova v písni). Děti se
tak učí části těla v aj
(slovní zásoba: head, hand, nose, falling, snowflake)
http://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

HRAVÁ ABECEDA (4. 1. 2023)
DĚTSKÁ MENSA (5. 1. 2023)
PŘEDŠKOLÁČEK ZŠ (5. 1. 2023)
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