
                                   Prosinec 2021   

Máme tu poslední měsíc tohoto roku. Děti se už hodně těšily na Vánoce. Co jim asi Ježíšek 

přinese. Aby to měl jednodušší, psali jsme mu dopis. Jelikož jsou děti ještě malé na psaní, tak 

jsme dopis kreslili. V dopisech byly různé přání ( panenky, pokémony, mobil, stavebnice 

atd.).

Aby děti věděly kolik je dní do Štědrého dne, začali jsme vystřihovat Adventní strom, do 

kterého každý den lepíme jednu ozdobu až do čísla 24.

Celý měsíc jsme se připravovali na Adventní jarmark. Děti vyráběly různé výrobky. Moc je to

bavilo.

9.12 2021 jsme měli v celé družině Adventní jarmark. Každé oddělení se pochlubilo, co 

vyrábělo.

Každý den po obědě čteme knížku na pokračování „ Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty“ 

(Hana Doskočilová).

Konečně nám napadl sníh i v Praze. Šli jsme se vyřádit ven. Děti stavěly sněhuláka. Když byl 

hotový, byl skoro tak velký jako děti.  Moc se jim povedl.

Ve třídě jsme si hned museli nějakého vykreslit. Sněhulák byl i se skřítky.

A aby toho nebylo málo, vykreslovali jsme i vánoční akvárko  a ozdobili jsme si tím nástěnku.

16.12.2021  jsme měli ve třídě vánoční besídku. Nejdříve jsme si četli o vánočních zvycích. 

Děti se hned rozpovídaly jaké mají oni doma Vánoce. Jak to u nich probíhá na Štědrý den. Co

mají k večeři. Bylo to moc zajímavé poslouchat, jak to chodí i v jiných rodinách. A jak to 

vnímají právě děti.

V celém průběhu besídky se děti občerstvovaly tím, co přinesly. Když jsme si povídali o 

zvycích, jeden takový jsme udělali. Pouštěli jsme na vodě lodičky. Každý dostal skořápku od 

oříšku . Na papírek si udělaly značku, daly do oříšku a pustily na vodu. Bylo zajímavé jak 

lodičky plují a kam doplují.

Děti měly soutěž v týmech v hodu míčkem na terč. A samozřejmě třešnička na dortu – 

rozbalování dárků. Ježíšek nám přinesl moc užitečné věci do družiny ( kruhy, míče, pálky, 

švihadlo…). Děti si to moc užily.

Všem moc děkuji za dosavadní spolupráci. Přeji krásné Vánoce, hlavně klid a pohodu. A do 

Nového roku hodně zdraví.                                                       
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