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Pro děti a jejich rodiče

Znáte dobře lidová říkadla? Doplň správné chybějící slovo:
Narodil se Ježíšek,
koupíme mu ........................ (koloběžku, kožíšek, dudlíček)
hodně dlouhý, chlupatý,
aby mu byl ........................ (na věky, na paty, zakletý).
Na Boží narození o ........................ (kraví, bleší, psí) převalení,
o ........................ (sloní, tulení, kuří) pokročení,
o huby ........................ (zakřivení, zívnutí, otevření).
Na Nový rok o slepičí ........................ (hups, vzlet, krok)
a ........................ (dinosauří, zaječí, žížalí) skok.
Na Tři ........................ (pány, krále, v sále) o krok dále,
na ........................ (Včelice, Smolnice, Hromnice)
		
o hodinu ........................ (míň, více, nazpět).
Vinšujem´ vám nový rok, šťastnou ruku, šťastný krok,
lásku, svornost, v domě ........................ (mravnost, radost, hojnost)!
Vinšujem´ vám na Vánoce čtyři berany a ovce a jehňátka do chlíva,
ať vám stádo ........................ (nezahyne, přibývá, neusíná)!
Hádanky:
Chlupatá potvora, vlezla nám do dvora,
na každém sloupku nechala pár chloupků.

(híns)

Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta,
						
a je pevný dost. (zárm)
Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží.

(ěnás)

ADVENT
Adventní čas
Ten adventní čas, zvěstujeme zas.
První svíce už nám svítí, cestu rovnou chceme míti.
Boží Syn jde k nám, Ježíš, Bůh a Pán.
Ten adventní čas, zvěstujeme zas.
Na věnci už dvě hoří svíce, pojďte, ať je nás tu více.
Boží Syn jde k nám, Ježíš, Bůh a Pán.
Ten adventní čas, zvěstujeme zas.
Třetí svíce už nám hoří, světa temnota se boří.
Boží Syn jde k nám, Ježíš, Bůh a Pán.
Ten adventní čas, zvěstujeme zas.
Ze čtyř svící radost máme, brzy Krista uvítáme!
Boží Syn jde k nám, Ježíš, Bůh a Pán.

VÁNOCE
Zimní zpívání – Lidová koleda:
Stojí vrba košatá, hej haj, koleda,
				
na ní koza rohatá, hej haj koleda.
Přišel za ní kmotr vlk, hej haj koleda,
				
natahuje na ni krk, hej haj koleda.
„Paní kmotra, pojď dolů!“ hej haj koleda,
				
„A já dolů nepůjdu!“ hej haj koleda.
„Ty máš velký zubiska!“ hej haj koleda,
				
„natáh´bys mě kůžička!“ haj hej koleda.
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Vyrobte si řetěz z andělíčků

Postup:
1. Z barevného papíru vystřihneme podle šablony dva dlouhé pruhy.
2. Oba prujy poskládáme do harmoniky.
3. Na vrchní stranu obou složených harmonik nakreslíme polovinu
andílka.
4. Ze složených harmonik vystřihneme nakreslený tvar a obě harmoniky rozložíme. Vzniknou nám dva pruky andílků.
5. Oba pruhy andílků slepíme do jednoho.
6. Výrobek připíchneme třeba na záclonu.

Smrček
I když jsem jen šprček, říkají mi smrček.
Na Vánoce u lidí, to se teprv´ uvidí!
Nazdobí mi větvičky, budu zářit celičký!
Vánoční
Chumelí se, chumelí, tatínek jde pro jmelí
a maminka pro ovoce, už se těším na Vánoce.
„A kdy budou?“ Hnedle, hnedle, v předsíni u ž voní jedle.
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