k přírodě. Pokud máte chuť, doporučujeme
vyrobit si i svíčky z voskových plátů a knotu.

ADVENT
HRANĚ PROTI SPĚCHU
ADVENTNÍ ČTENÍ

VĚNCE Z PROCHÁZKY
Obchody nám nabízí záplavu zářivých dekorací.
Ale procházka ven nabízí materiál zdarma,
navíc spoustu inspirace a společný čas. Stačí
zatočit proutky, nebo drátkem svázat větvičky a
ozdobit přírodninami, které děti objeví. My
hráli při hledání přírodnin běhačku pro zahřátí.
Společné hravé tvoření rozvíjí kreativitu i vztah
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Čas příchodu Vánoc má být obdobím zklidnění,
očekávání, klidu. V naší dnešní kultuře se nám
to moc nedaří. Proto se snažíme několikrát za
týden uspořádat čtení při svíčce. Čteme
oblíbené vánoční příběhy a vždy stačí chvilka a
hned je tu klidnější, silnější atmosféra
vánočního očekávání
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HOŘÍ I TVOŘÍ

I svátek sv. Mikuláše dnes obchody hodně
obrátily od původního zvyku. Je dobré si
s dětmi vyprávět původní příběh sv. Mikuláše.
Příběh o tajném obdarování. A připravit si
dárky pro ostatní, krom těšení se na ty své.
Babičky, dědečky, přátele. Stačí obrázky,
vánoční ozdoba, ukrytý poklad nebo společný
výlet.

Odpad? Ne. Nejprve svačina. Pak pokus. Nakonec
ozdoba. Kůra citrusů. Pro nejmenší se hodí měkkost
mandarinkové kůry. Velcí ocení pomeranč či grep,
ten má hodně hořlavých silic. Tak do toho. Opatrně
oloupat, co je uvnitř sníst. U svíčky ohnout kůru a
zmáčknout. Krom malého ohňostroje si příjemně
provoníte prostor (hořlavé silice v kůře jsou tlakem
vystříknuty a díky svíčce bleskově hoří). Pak už
můžete vyřezávat, menší vystřihovat. Ze zbytků a
odřezků děláme postupně řetězy. Ozdoby
využíváme nejen na dárky, stromek, ale i adventrní
věnce.
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MIKULÁŠKÉ PŘEKVAPENÍ
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OBDAROVÁNÍ I BÁDÁNÍ

ROSTOUCÍ BETLÉM

Někdy když se nám nechce ven, vyrážíme na
průzkum výzdoby u sousedů venku. Jdeme
nasát
inspiraci
do okolí,
jak
zdobí
v předvánočním čase příroda. Některé úlovky
bereme domů pro ozdobení místností i
stromku.

Zimní krmení zvířat dává záminku vyrazit ven,
radost z obdarování i náměty k bádání a hry.
Čím menší děti, tím raději si hrají na to co
nového zažily.
Kolem krmítka se skvěle
pozorují ptáci, i jejich vzájemná hierarchie,
v lese zas rádi stopujeme, kdo přišel na svačinu.

Od první adventní neděle postupně
budujeme betlém. Každý den přidáváme
několik postaviček. Je to příležitost si
zazpívat a vymýšlet příběhy, co asi lidé jdoucí
k Ježíškovi řeší. Občas děti hrají i kratičká
divadla s novými postavami (loni i Star wars
hledali cestu k Ježíškovi).
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INSPIRACE OD SOUSEDŮ
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NAPIŠTĚ NÁM
VAŠE ADVENTNÍ HRY:
WEB: www.svobodnahra.cz
Email:justina.danisova@svobodnahra.cz
Facebook:https://www.facebook.com/svobo
dnahra/

BALÍCÍ PAPÍR

Málokdy pečeme s dětmi sami. Doma děláme
jen nepečené syrové cukroví (které často hned
zmizí). Proto se do toho pouštíme až poslední
týden. Tradiční vánoční pečení si děti
vychutnávají s babi a prababi. Najednou zažívají
jiný vzor, přístup, větší důslednost na pečlivost.
Děti nevydrží tvořit dlouhou, ale stojí to za to.
Je to vůně a kouzlo Vánoc v rodině.

V předvánočním čase malujeme místo běžných
papírů na velké archy, co nejobyčejnějšího
balíkového papíru. Děti změna baví. Malé i
velké. Občas se vyzkouší i razítka z brambor. To
baví hlavně ty malé. Loni zkoušely vyrobit i
ubrousky pro babičku na slavnostní stůl. Letos
plánují omalovat své ruce, nohy a obličej.

Instagram:https://www.instagram.com/free
play_svobodnahra/

DÍKY,
ŽE DÁVÁTE DĚTEM SVOBODNÝ
PROSTOR A ČAS SI HRÁT.
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PEČENÍ JAKO SETKÁNÍ
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