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DUM číslo 
 17  Období Vánoc 

  

   Datum vytvoření červenec    Datum ověření 17.12.2012 

Časový rozsah  15-20 minut 

  

Anotace 

  

           

Prezentace slouží k procvičování ročního období, opakování období zimy, tradiční vánoční 

zvyky,  

  

  

Autor 

Mgr. Ivana 

Švehlová 

  

                Jazyk 

  

čeština 

Cílová skupina žák 

  

Stupeň a typ vzdělávání 

  

Základní vzdělávání -

první stupeň- 

první období 

  

                                 Očekávaný výstup 

  

 pozoruje a popisuje proměny  v zimním období,  popisuje změny v přírodě 

Speciální vzdělávací  

potřeby 

- žádné -      Druh interaktivity aktivita 

                                       Klíčová slova 

  

Vánoce, roční období, tradice 

Druh učebního  

materiálu 

 prezentace       Celková velikost  195 kB 



Období a tradice Vánoc 

Všechny děti se už těší na Vánoce. 

Znáte děti některé tradiční zvyky,  

které se dělají během Vánoc? 

Co se děje během vánočních svátků  

u nás doma a co v přírodě? 

Nejprve si zodpovíme několik otázek 



1. V kterém ročním období jsou 

Vánoce? 

 

JARO     LÉTO     PODZIM     ZIMA 

 
 
 

2. V kterém měsíci se těšíme na 

Vánoce? 

 

PROSINEC  LEDEN   ÚNOR 



       3. Jaké počasí je venku? 

 

       JE ZIMA                 JE  TEPLO 

 

 

   4. Jaké sporty provozujeme v přírodě  

v tomto období? 

 

LYŽUJEME   x     HRAJEME FOTBAL 

 

SÁŇKUJEME  x  JEZDÍME NA KOLE 

 

 



JAKÉ ZNÁME VÁNOČNÍ ZVYKY? 

PATŘÍ MEZI TRADIČNÍ ZVYKY: 

 

- Zdobení vánočního stromečku? 

- Mytí nádobí? 

- Rozdávání vánočních dárků? 

- Psaní domácích úkolů? 

- Pečení vánočního cukroví? 

- Rozpůlení jablíčka? 

 

 
Jaké další zvyky  probíhají v tvojí rodině? 



Co se děje o vánočních svátcích u nás doma? 

Všichni si hezky povídáme 

Trávíme spolu dostatek času 

Odpočíváme 

Díváme se na pohádky 

Hrajeme si s dárky 

 Co se děje venku v přírodě? 

 

Venku je velká zima 

Je sníh, chumelí 

Zvířátka jsou hladová – staráme se o ptáčky,  

myslivci o lesní zvěř 

 



Teď už nakreslíme pod vánoční stromeček 

    dárečky, které bychom si přáli dostat 



Zdroje: www.office.microsoft.com 

                                                              

   Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby 

výuky   

 a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.  

    Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
  

  


