
 

LEDEN 2022 

„Zima je, zima je, každý se raduje“ 

Vánoce, Silvestr a nový rok - Povídáme si s dětmi o tom, jak prožily Vánoce, co dostaly za 

dárky od Ježíška, co dělaly mezi svátky. Jak se loučily se starým rokem a vítaly rok nový? 

Výtvarné ztvárnění ohňostroje - rozfoukávání barev.  

Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - kdo byli tito králové, proč a kam šli a co nesli za 

dary? Zvyky spojené s tímto dnem (žehnání domů, odstrojování stromečku a vánoční 

výzdoby). Počítání do tří.  

Zimní radovánky - co můžeme v zimě dělat ve sněhu a ze sněhu? (koulování, stavění 

sněhuláků, domečky ze sněhu) Jaké sporty se učíme v zimě? (bruslení, lyžování, bobování)  

Zimní oblečení - Jak se chráníme před chladem? Co vše si oblékáme? Čím se doma 

zahříváme?  

Básničky 

• Leden  

• Zima je, zima je  

• Sněhulák  

Písničky 

• My tři králové  

• Sněží, sněží  

  



 

Leden  

Leden, leden,  

přikryl vodu ledem.  

A kde byly včera louže,  

tam to dneska pěkně klouže.  

 

Leden II.  

Leden najdeš v kalendáři,  

hned na prvním místě,  

a že v lednu sněží, mrazí,  

to je téměř jisté.  

 

Zima je, zima je  

Zima je, zima je,  

každý se raduje.  

Padá sníh, padá sníh, 

pojedeme na saních.  

 

Sáně z kopce rychle jedou,  

nahoru to nedovedou,  

nechtějí se ani hnout,  

musíme je vytáhnout!  

 

Sněhulák  

Postavím si sněhuláka,  

pro potěchu, pro radost.  

Mrkvičku dám místo nosu,  

snad mu jedna bude dost.  

  



 

Písničky:  

 

 

 

 



 

SNĚŽÍ – písnička s tanečkem 

Sněží, sněží,     (jdeme v kruhu k sobě a od sebe) 

mráz kolem běží.     (ruce v bok a točíme se) 

Zima je kočičce,     (zahříváme se) 

hřbet se jí ježí.     (skloníme se) 

 

Fouká, fouká,      (jdeme v kruhu k sobě a od sebe) 

bílá je louka.      (ruce v bok a točíme se) 

Zima je pejskovi,     (zahříváme se) 

ke kamnům kouká.     (podíváme se do strany) 

 

 



 

 


