Vánoční těšení

*************************
Povídáme si s dětmi na téma :„ Jak si představuji své vysněné
Vánoce?
Co k Vánocům patří? Jaké znám zvyky a tradice, co se stalo v
Betlémě? Co si přeji od Ježíška? Jaký dobrý skutek mohu
udělat ?…

Opakujeme si básničky na Vánoční besídku :
Čertovská

Andílku

Čerti v pekle hospodaří,
mastí karty, buřty vaří,
A když mají dlouhou chvíli,
vaří v kotli čertoviny.

Už se těším andílku,
na Vánoční nadílku.
Chci být hodný moc a moc,
vydržím to do Vánoc,
a potom zas malinko,
začnu zlobit, maminko.

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
Maminka u stolu jablíčko rozkrojí,
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
Co byla schovaná, v červeném jablíčku.

Písnička VÁNOČNÍ
1.Nastala nám zima, fouká do komína,
Už k nám jedou Vánoce, honem s chutí do práce,
Je to čas, jak vyzkoušet, schopnost naší rodiny,
Už vidíme všechno nám, klape jako hodiny.
Ref.: Bim, bam, bim ,bam, bim, Vánoce jsou tady,
Bim, bam, bim, bam, bim, Vánoce jsou tu.
2. Máma shání recepty, u sousedky, u tety,
na srdíčka, hvězdičky, vanilkové rohlíčky,
když se dílo nezdaří, cukroví se připálí,
maminka se rozbrečí nebo jí to dopálí.
Ref.: Bim, bam……………………………
3. Táta a s ním dědeček, okukují stromeček,
než smrček či jedličku, radši prý borovičku,
se stromečkem přinesou, si i malou opičku,
a onen povznesený stav, svedou na borovičku.
Ref. :Bim………………………………….
4. My u naší babičky, řetězy si lepíme,
pak medové rohlíčky, polevou si zdobíme,
v nestřežené chviličce, kočka na stůl vyskočí,
v našich sladkých dobrotách, čumáček si namočí.
Ref.: Bim……………………………………………
5. A po všech těch trampotách, když je tady Štědrý den,
sejdeme se všichni zas, v teple doma u kamen,
zazpíváme koledy, rozsvítíme stromeček,
zažíváme pohodu, už je s námi Ježíšek.

Kapřík
Vánoční inspirace

Pomůcky: bílý karton, nůžky, tužka, inkoust modrý, zmizík, třásně z
vánočního řetězu, lepidlo

Pracovní postup:
1. Na karton si předkreslíme tvar kapříka, záleží na nás, jaké
bude velikosti a vystřihneme jej.
2. Tělo kapra natřeme modrým inkoustem.
3. Po zaschnutí zmizíkem dokreslíme šupiny, oči, ploutve.
4. Na závěr kapříka postříbříme kousky nastříhanýh třásní.
Hotový výrobek je moc hezký, vyzdobí interiér v předvánočním
čase.

