
Brouček a tři králové v zimních radovánkách 
 

 

 

• Mít povědomí o existenci tří králů – tradice 
• Rozvoj dialogu nad obrázky 
• Rozvoj sociokulturního vnímání 
• Práce s písničkou a básničkou 



Tabulkový výtah týdenního plánu 

 

 činnost poznámky 

PONDĚLÍ RČ: hry s novými hračkami, jež děti dostali od Ježíška, hry v koutcích aktivit, omalovánky a 
domalovánky, prohlížení dětských knih, modelování, kreslení u stolečků dle vlastní fantazie 

KK: pozdravení kamarádů, uvítání nového týdne, seznámení dětí s tématem, povídání o tom, co děti 

dostali pod stromeček a jak probíhala jejich štědrovečerní večeře, povídání o vánočních tradicích a o 
třech králích s demonstrací obrázků 
PH: „Přišli k nám a byli tři“ – rozvoj rychlosti, schopnosti komunikovat s vrstevníky a domluvit se, 
rozvoj pozorovacích schopností a jednoduchých matematických úkonů 
TVČ: protažení těla s hvězdou/vločkou 
HVČ: nácvik písně „Hrajeme si na tři krále“ – nauka textu 

 

ÚTERÝ RČ: hry v koutcích aktivit, volné kreslení u stolečků, prohlížení tematických, demonstračních 
obrázků, stavby z lega, hry s vláčkodráhou 
KK: pozdravení kamarádů, uvítaní nového dne, týdenní kalendář, analýza aktuálního počasí, povídání 
o tom, jak to bylo v betlémě – povídání o tom, co je to „přání“ a o tom, co bychom komu přáli, děti 
vymýšlí, co by dali Ježíškovi darem a proč 
LOGO. CHVILKA: procvičování vdechu a výdechu 
VVČ: výroba královské koruny – rozvoj jemné motoriky, práce s lepidlem    
HVČ: nácvik písně „Hrajeme si na tři krále“ s doprovodem klavíru 

 

STŘEDA RČ: hry v koutcích aktivit, volné hry v koutcích aktivit, skládání baby puzzlí, prohlížení dětských 
časopisů, stavebnice „PIX IT“ 
KK: přivítání nového dne, uvítání kamarádů, týdenní kalendář, zopakování tématu, demonstrace 
obrázků, povídání o vánočních tradicích, povídání o třech mudrcích – povídání o obrazu betléma, 
opakování jmen třech králů, Marie a Josefa, analýza aktuálního počasí a povídání o zimních 
aktivitách – o můžeme dělat venku, když je sníh 
PH: školková koulovačka – rozvoj rychlosti, pozornosti a týmové spolupráce 
HUD: zpívání písně „Hrajeme si na tři krále“ s rytmizací – hra na tělo 

 

ČTVRTEK RČ: volné hry u stolečků, libovolné hry v koutcích aktivit, volné kreslení u stolečků, hry s panenkami 
a autíčky, prohlížení dětských encyklopedií 
KK: pozdravení kamarádů a přivítání nového dne, týdenní kalendář, zopakování naučených poznatků 
z průběhu týdne – povídání o tradicích spojených s vánočními svátky, povídání o třech králích, 
povídání o zimních radovánkách – vyjmenování zimních sportů 
PH: „Co může vidět hvězda“ – procvičení celého těla – rozvoj hrubé motoriky, cílem je nebát se 
přispět vlastním nápadem  
TVČ: „Kudy museli mudrci jít?“ – překážková dráha – rozvoj hrubé motoriky  
HVČ: nácvik písně „Hrajeme si na tři krále“ s doprovodem klavíru a hrou na tělo 

 

PÁTEK RČ: volné hry v koutcích herny, libovolné kreslení u stolečku, stavebnice a dětské knížky, relaxační 
hry v pelíšku, hry na lékaře a na rodinu – nácvik běžných životních situací 
KK: pozdravení kamarádů, přivítání nového dne, týdenní kalendář, rekapitulace naučených poznatků 
z průběhu celého týdne, zhodnocení týdne dětmi i učitelkou, demonstrace obrázků týkajících se 
tradic spojených s vánočními svátky, povídání o obrazu Betléma, o třech králích, povídání o 
možnostech trávení času venku v zimních měsících 
SH: „Najdi Vánoce“ – děti hledají v boxu předměty spojen s Vánocemi dle hmatu 
TVČ: skoky po ledových krách – rozvoj hrubé motoriky, rozvoj prostorového vnímání 
HVČ: zpívání klasických lidových písní dle výběru dětí s doprovodem klavíru, nácvik písně „Hrajeme si 
na tři krále“ s doprovodem Orffovo nástrojů  

 



PH: „Přišli k nám a byli tři“- Děti se volně pohybují po herně za doprovodu tematické písně (koledy), 
když se hudba vypne, děti utvoří náhodné trojice, obtížnější variantou může být, že v každé trojici 
musí být alespoň jedna dívka/chlapec/jeden z trojice musí být menší než dva přítomní apod. 
 
PH: „Co může vidět hvězda“- Děti dávají návrhy „Co může vidět hvězda z vesmíru“, podle toho 
cvičíme – „Hvězda může vidět stromy“ – nápodoba stromu (Stoj rozkročný, vzpažit ruce). Cílem je 
nebát se přispět vlastním nápadem, předvést pohyb ostatním, rozvoj hrubé motoriky 
 
 

 
Logopedie: 
 
Cvičíme vdech a výdech 

• PEJSKOVI JE HORKO - mírné vdechování a vydechování ústy 

• PEJSEK SPINKÁ - hluboké vdechování a vydechování ústy 

• PEJSEK MOC BĚHAL - prudké vdechování a vydechování ústy vstoje , vsedě 

• HOLČIČKA NEBO CHLAPEČEK ODPOČÍVÁ - vdechy a výdechy nosem při zavřených ústech 

• DÝCHÁME DO VODY, aby nám nenatekla do nosu - vdech ústy, ústa zavřít, výdech nosem 
Cvičíme nádech nosem 

• přivoníme ke kytce, k mýdlu, k polévce, k jahůdce, k voňavce ... 

• nádech nosem (při zavřených ústech), dlouhý výdech ústy 

• nádech nosem, prudký výdech ústy 

• nádech nosem, vydechujeme přerušovaně ústy (udáme počet výdechů) 

• nádech nosem přerušovaně (udáme počet přestávek), otevřenými ústy mírně a trvale vydechujeme 

• vdechy nosem (s udaným počtem přestávek), zadržet dech v průdušnici, výdech ústy (se stejným 
počtem přestávek) 

Při výdechu ústy jsou rty nastaveny na hlásky A, O, U! 
Foukáme: do pírka, větrníku, dlaně, trávy z papíru, bublifuku, balónku, vaty, slánky (do vody), flétny, trubky, 
píšťalek, vody, zvířátek na vodě, na knot svíčky, na vlásky panenky, na srst kočičce, do ping-pongového 
míčku... 



 
 

Hrajeme si na tři krále 
 
 

 


