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Příjemné čtení přejí průvodci 

Oříšků! 

 

Pondělí  

Dnes se vydáváme s Oříškama 

do muzea. Jedeme trolejbusem 

a svačíme před muzeem na 

lavičce.  

 
Na desátou hodinu se nás ujme 

paní průvodkyně s kolegou a 

provádí nás po muzeu.  

 
Prohlídka je zakončená 

vánočním tvořením a můžeme 

si vyzkoušet i některé vánoční 

zvyky, jako je házení střevícem 

či věštění z hrníčků. 

Po programu trolejbusem 

odjedeme do školky, kde se 

ještě trochu proskočíme na 

zahradě. 

 
Po obědě čteme Chaloupku na 

vršku a prohlížíme si knihu O 

vánoční hvězdě. 

 

Úterý 

 V úterý se scházíme u ohně a 

vítáme mezi sebou maminku 

Majdy – Zuzku. Zuzka s námi 

bude celý den a bude 

pozorovat, jak to ve školce 

chodí. 

V ranním kruhu si povídáme 

o muzeu a děti se shodují, že 

se jím nejvíc líbilo všechno. 

 

 Pak si povídáme příběh o 

Ježíškovi a doplňujeme ho 

zpěvem koled. V každé se 

zpívá o jiné části příběhu. 

Po svačině tvoříme přáníčka 

z vlny, barevného papíru a 

kartonu.  

 
Poté chodí předškoláci k Ivce 

na individuální předškolácké 

úkoly. 

Po obědě čteme příběh o 

Ukradených Vánocích a po 

odpočívání si bereme pracovní 

listy s vánoční tematikou. 

 

Středa 

Dnes nám pořádně přituhlo. 

Děti zkoumají led v hrncích a 

sudech, staví si na zahradě 

domečky. O půl deváté 

vyrazíme s předškoláky na 

vánoční povídání do knihovny.  
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Příběh o narození Ježíška je 

doplněný spoustou obrázků, 

dotazů, kvízem i odměnou. 

Nakonec naplníme batoh 

novými knížkami a vracíme se 

slunečným dopolednem na 

zahradu.  

 
Přicházejí mladší děti z 

mechového paloučku, kde dnes 

sledovaly práci s koňmi v lese, 

mohly si je i pohladit a 

popovídat s jejich majitelem. 

Odpoledne dočítáme příběh 

Ukradené Vánoce a hrajeme si 

uvnitř.  

 
 

Čtvrtek 

Dnes nás čeká velké úplňkové 

bubnování, je to velká akce, 

kde jsme Oříšci i Veverky.  

Některé děti si buben donesly 

sebou a Jindra nám zapůjčil 

několik různých bubnů právě 

na tuto naši bubnovačku a také 

didžeridooo. Když v ranním 

kruhu zahoří oheň, 

popovídáme, posvačíme a 

řekneme si nějaká opatření k 

bubnovačce, třeba jak 

zacházet s bubnem.  

 
Verča nám poví o úplňku a 

také si předáváme kůru se 

slovem, koho co napadne, 

když vidí měsíc v úplňku. Je 

zajímavé a opravdu krásné 

sledovat tu rozličnost 

pozorování, představ a pocitů. 

Dnes to srší kreativitou. 

 
 Tak a teď, když už má každý 

svůj nástroj, tak probíhá další 

kolo, tentokrát vítací, každý 

bubnuje svůj rytmus a ostatní 

ho opakuji. Po přivítání to už 

konečně rozjíždíme a bubnuje 

se plnou parou, kdo co 

potřebuje, tak pouští. 

 
Takhle si dáme celá tři kola, 

mezitím nám Jindra hraje na 

didžeridu a taky se v 

přestávkách protahujeme a 

rozcvičujeme prsty a ruce.  

 
Tak a teď už opět hravě a 

vesele, vydáváme se na 

palouček, kde se chvíli volně 

hrajeme.  Hrou pokračujeme i 

po odpočinku, při kterém se 

zaposloucháme do příběhu 

kamarádu Skřítka a Víly. 

 

Pátek 

Ráno se scházíme v ranním 

kruhu kolem ohniště s Luckou 

a Janou. Přivítáme se s kytarou 

a povídáme si o jméně, které je 

dnes zapsáno v kalendáři. 

Máme tu totiž jeho nositelku.  

 
Povídáme si o Lucii, podle 

které se dnes slaví svátek, jejím 

životě a utrpění, kterým prošla. 

Nezapomeneme ani na Lucky, 

které v nedávné minulosti 

chodily strašit děti i dospělé, 

kontrolovaly, zda je doma 

uklizeno a nikdo nepřede. 

Vypadaly dost děsivě. 

Navážeme povídáním o 
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narození Ježíška a zazpíváme si 

koledy s doprovodem nástrojů.  

 
Nejprve Půjdem spolu do 

Betléma, abychom se mohli 

vydal společně s protagonisty 

knížky na výpravu do Betléma. 

Předvádíme ovečky, o kterých 

se v knížce píše.  Je to velká 

legrace. Navážeme koledou 

Pásli ovce Valaši a míříme na 

svačinu. Po ní se spojíme s 

Veverkami a jdeme společně na 

palouček.  

 
Na oběd se přerozdělíme, 

několik dětí jde s Honzou do 

maringotky a ostatní zůstávají s 

Janou a Salome ve školce. 

Přečteme si několik klasických 

pohádek a po dopočívání si 

užíváme her a stavebnic na 

koberci. Odpoledne uteče jako 

voda a další adventní týden je 

za námi. 

 

 

Za Oříšky Ivka, Katarína a 

Jana 

 


