
Integrovaný blok: To jsem já a moje rodina 

Měsíc: prosinec 

Téma: Adventní čas 

Základní charakteristika: S adventem přichází čas tajemství. Den je krátký, příroda spí, lidé 

bdí. Zrníčko přikryté půdou puká a rozpadá se, aby se mohl vyklubat nový klíček, zárodek nové 

rostliny. Vše se to děje ve skrytosti, pod zemí, ve tmě. Dřív se lidé v této době soustředili na 

práci doma, společně se scházeli. U práce si zpívali a vyprávěli příběhy. Pokud bdíme tiše a 

pozorně, můžeme být svědky tajemných procesů. A dokonce máme možnost podílet se na 

přípravách zrození nového života. Nejen ve smyslu vánočních příprav, ale i uvnitř nás 

samotných. Můžeme otevřít v duši prostor pro příchod něčeho nového, pro vnitřní obnovu. 

Žijeme čas čekání na zázraky. Advent je doba čekání a příprav. Symbolem čtyř týdnů je 

adventní věnec. Každá svíčka na adventním věnci nám může kromě čtyř adventních nedělí také 

připomenout jedno čtvrtletí předchozího roku a tak dostáváme šanci projít si znovu končícím 

rokem a naposled rekapitulovat. 

 Vzdělávací východiska: Začátkem období nás mohou provést adventní postavy: Barborky, 

Perchty, Lucie. Téměř všechny tyto bytosti se oblékají do bílé barvy a nabádají nás ke 

střídmosti, pracovitosti a poslušnosti. Lucky zametají s husím křídlem a kontrolují, jak je doma 

uklizeno, jak je připraven prostor pro příchod zázraků a tajemství. Současně tak přinášejí světlo 

moudrosti a nadhledu nad každodenní prací a koloběhem starostí. Adventní bytosti 

upozorňují, že je potřeba se dobře připravovat na nadcházející události. Mikuláš přichází 

s čertem a andělem a s prvním příslibem vánoční štědrosti, aby děti podaroval a pobídl 

k poslušnosti. Postava svatého Mikuláše nám opět připomene téma štědrosti, soucitu a 

vnímání potřeb druhých lidí. A dost možná, že nám svatý Mikuláš ve ztělesnění adventních 

postav přináší také poselství o tom, že jen tak můžeme být dostatečně silní, když máme -  a 

známe i přijímáme – své vnitřní anděly i své vnitřní čerty. Když dostaneme od někoho dárek, 

máme určitě velkou radost. Radost, ale můžeme mít někdy i přesto, že nic nedostaneme. 

Radost totiž můžeme sdílet s druhým člověkem, kterého obdarujeme. V době kdy jsou noci 

nejdelší a nejchladnější, se jako zázrakem rodí na svět dítě. Téměř ve stejnou chvíli je od nás 

Slunce nejvíc vzdáleno a nastává zimní slunovrat. Na vlastní oči, na vlastní uši a vlastníma 

rukama vnímáme přicházející nový život, novou naději, nové světlo. 

 

Kompetence k učení 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

Kompetence k řešení problémů 

• zpřesňuje si početní představy, užívá si číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

Komunikativní kompetence 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 



 

Sociální a personální kompetence 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

Činnostní a občanské kompetence 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovednost receptivních /vnímání, 

porozumění, poslechu/ i produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného 

projevu, vyjadřování/; získání relativní citové samostatnosti. 

Konkrétní cíle: 

• podílení se na přípravě společných akcí a výzdobě třídy 

• uvědomění si příjemných a nepříjemných citových prožitků a rozvoj schopnosti tyto 

prožitky, pocity a emoce vyjádřit různými prostředky 

• učit se rozlišovat pojmy malý, velký, největší, nejmenší, smutný, veselý, zlý, hodný 

• podpora dětského zpěvu a rytmizace při hře na Orffovy nástroje 

• rozvoj pohybových schopností při skluzu ze šikmé plochy, prolézání tunelem 

• seznamování se zvyky, tradicemi a morálním poselstvím Vánoc, prožívání a očekávání 

• osvojení si dovedností důležitých pro rozvíjení vztahů k druhým lidem, učit se vyslovit 

svá přání a city k ostatním 

• posilování vztahu k domovu a rodině 

• vytváření společných kompozic z přírodních materiálů, podpora radosti ze společného 

díla 

• učit se porozumět lidové poezii, veršům, koledám, hudbě s vánočním koloritem, 

básním, říkadlům 

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení: 

3 – 4 týdny v měsících /listopad, prosinec/ 

Věková skupina: 

Věkově smíšená skupina dětí – střídání aktivit, ve kterých dostávají prostor děti mladší 

i starší a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 

Nabídka činností: 

• tvořit čertoviny – svícny, komíny, řetězy a vyzdobit jimi třídu 

• kreslit uhlím 

• vařit čertí guláš na listu papíru /mícháme -  plynulý pohyb -  rozvoj grafomotoriky/ 



• vytvořit si čerty  

• prolézat strachovým tunelem – cesta do pekla 

• poznávat vůni Vánoc – jehličí, ovoce, koření…rozeznávat pomocí zraku, hmatu, čichu 

• vyrobit si z papíru kapříky, každý kapřík bude mít jednu kouzelnou zlatou šupinu, do 

které pošeptáme svá vánoční přání 

Výstupy: 

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku /zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, např. s tužkami, 

barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji apod./; vnímat a rozlišovat  pomocí všech smyslů, zvládat základní pohybové 

dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

/zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině 

dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku/; zvládat sebeobsluhu, uplatňovat 

základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky /starat se o osobní 

hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, 

oblékat se, svlékat, obouvat apod./, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, 

sladit pohyb s rytmem a hudbou. 

 


