
Brouček u tří králů 

 

 

 

• 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 od stromeček a jak probíhala jejich štědrovečerní večeře, povídání o vánočních tradicích a o 
třech králích s demonstrací obrázků, rozkrojení jablíčka 
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 ti krále“ – nauka textu 

 

ÚTERÝ RČ: hry v koutcích aktivit, pracovní listy pro předškolní děti – najdi stejné koruny, spoj je čarou a 
následně je vybarvi tak, aby byly stejné, 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, 
motivace: „Vánoční příběh“, povídání o třech králích s demonstrací obrázků, 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: procvičení hlásky „P“ s artikulačními a dechovými cvičeními 
VVČ: výroba tří králů z papírových roliček – rozvoj jemné motoriky, práce s lepidlem a nůžkami   
PH: „Rozdávání dárků“ – rozvoj rychlosti, rozvoj paměti a rozvoj sociálních dovedností 
HVČ: nácvik písně „Hrajeme si na tři krále“ s doprovodem klavíru 

 

STŘEDA RČ: hry v koutcích aktivit, vystřižení, slepení a skládání betléma – VVČ – rozvoj jemné motoriky, 
práce s nůžkami a lepidlem, pracovní list pro předškoláky a pro šikovné broučky – „jaká koruna do 
řady nepatří?“, volné hry v koutcích aktivit, skládání baby puzzlí, prohlížení dětských časopisů 
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 
PH: „Hledáme hvězdy“ – rozvoj rychlosti a obratnosti, rozvoj předmatematických dovedností, 
ohleduplnost k vrstevníkům  
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, zimní 
hádanky 
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  
VVČ: královská koruna – práce s nůžkami, lepidlem, rozvoj jemné motoriky a estetického cítění  
SH: „Najdi Vánoce“ – děti hledají v boxu předměty spojen s Vánocemi dle hmatu 
HVČ: zpívání klasických lidových písní dle výběru dětí s doprovodem klavíru, nácvik písně „Hrajeme si 
na tři krále“ s doprovodem Orffovo nástrojů  

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 
 

Otázky k tématu: 
 

• Kdo jsou tři králové? 

• Jaká jsou jejich jména? (Kašpar, Melichar, Baltazar) 

• Proč tři králové chodí? 

• Jaké dary Ježíškovi přinesli? 

• Jak se jmenuje maminka Ježíška? 

• Jak se jmenuje tatínek Ježíška? 

• Kde se Ježíšek narodil? 

• Jak se nazývá hvězda, která nad Betlémem vyšla po narození Ježíška? (Kometa) 

• Jak tři králové věděli, že mají jít právě do Betléma? 

• Kdybys mohl dát malému Ježíškovi dárek, co by to bylo? 

• Co je to přání a co můžeme druhým přát? 

• Komu bys co chtěl přát? 
 
 

 
 
Hádanky: 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. (Sníh) 
 

Bez barev a bez palety 
na zdech kreslí bílé květy, 
je to známý malíř 
nechce za to ani halíř. (Mráz) 
 
Stojí, stojí hrdina 
chlubně břicho vypíná 
přijde-li však na něj slunce 
roztaje jak zmrzlina (Sněhulák) 
 
Lehká jako peříčko 
nemá ráda teplíčko 
Tančí něžně snad i lehce 
roztát v kapku vody nechce 
Potká-li své sestřičky 
svět je bílý celičký (Vločka) 
 
 
 
 



 



 





 









Pohybové aktivity a hry 

 

PH: „Hledáme hvězdy“- po prostorách herny jsou rozložené různé obrázky a mezi nimi hvězdy. Děti 

mají za úkol najít všechny hvězdy. Můžeme je dávat na jednu hromadu (nesoutěžit) nebo   si každé 
dítě (za běhu) může dělat svou hromádku hvězdiček – v dlani, a na konci spočítat, kdo jich nalezl 
nejvíce. 
 
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: „Rozdávání dárků“- Děti se volně pohybují po herně za hudebního doprovodu (koleda, vánoční 
píseň), ve chvíli, kdy hudba ustane, děti se s někým potkají a vzájemně se pozdraví, Proces několikrát 
opakujeme, poté přidáme dárek – pohlazení, proces opětovně opakujeme a přidáme další dárek – 
podání ruky – pozdravit, pohladit, podat ruku… dárky postupně přidáváme (mávnout, kývnout, 
polechtat, stoupnout na jednu nohu, aj.) – rozvoj sociálních dovedností 
 
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 
 
SH: „Najdi Vánoce“ – Děti se snaží, za pomoci hmatu, najít v krabici překryté šátkem, předměty 
spojené s vánočními tradicemi a poznat je, v krabici mohou být hvězdy z kartonu, jablko, ořechy, 
vánoční ozdoby, betlém, figurky oveček, aj.  
 
 
Motivované cvičení – překážková dráha – kudy museli mudrci jít? 
Předávání štafety – cvičení s hvězdou  
 
 
 
 



Výtvarné a pracovní činnosti 
 
 
Tři králové 

                                                                                               
Barevné papíry 
Bílý papír 
Lepidlo 
Nůžky 
Papírové roličky 
Černý fix 
 

 

 

Betlémské světlo v lucerničce 

 

Lepidlo 

Nůžky 

Tempery teplých odstínů (žlutá, červená, oranžová…) 

Štětec 

Kelímek na vodu 

Bílá čtvrtka 

Černá čtvrtka 

 

 

Koruna 

Šablona koruny viz příloha 

Nůžky 

Pastelky/voskovky 

Případně lepidlo a různé zdobení (flitry/třpytky/knoflíky aj.) 

 

 

 

Anděl 

 

Šablona anděla viz příloha 

Nůžky 

Pastelky 

 

 

 

Betlém  

 

Šablony betléma viz příloha 

Pastelky/fixy 

Nůžky 

Lepidlo 



 







Hudební činnosti 

 

Zásobníček říkadel, básniček a písniček 

 
 

 
 
 

Hrajeme si na tři krále 
 
 





Pracovní listy 
Jaká koruna do řady nepatří?



Spoj čarou dvě stejné koruny a následně je vybarvi tak, aby se nelišily. 



Logopedie 



 



 



 


