PSYCHOLOGIE PRO P EDAGoGY
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nam ráda. P edvánočnípredstavy a plány. Co všechno
letos sťhnu, co
, jakym zpťlsobern budu dětem približovat vánoční
tajemství. P edvánočnícesty a zastavení. Ve fantazii ukládám kousíčky obrazťl
a vzpomínek, které o Vánocích a p edvánočnímčase mám.
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{-Jdě!*jm* s! prm adventní vyprávění čas

vypr;*vění, T*iik rttm n*sťí,jak dět*rn vyprávět vá-

a pr*stnr. P*mn u p Épn*vujrne sv$ ustr*j*ní

ver:tníd*r: *[*sp*ň ehví[!, ffiud'me ns*bní-

veň ťrchvatném, čímVán*ce jsou" Zvlášť prmt*,

* p ít*r"nn*sťi, * ních i * s*bě, * taj*mstvíeh.
Adv*nť r"rebnii č*kánt rra p ích*d enam*ná

že vš*chny časopisy jsou již ván*čními člán <y
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p ítmfflnÝ okamžik,

ale i budoucí časy. ú t eeh darech hodrr ch

t

í
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uležet a rozvonět. Když se vťrně rozvine
a Vánoce jsou cíťtvšude okolo, je
hotovo. Naplníme jí celofánové sáčky,
p evážeme ozdobnou stuhou a máme
dalšívánoční dárek.
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že dárky n*sí Ježíšek,
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á
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u
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n*bn kaštany, cn jsme nasbírnli na p*dzim"
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Jít zaxplvat ximnín: spáč m a pták m do i*sa

n*.i ximrrí písn#" P*s!*uchat va*rt*čr:ívypr;áv*ní

k*i*dy a *vázat str*m na zahradě šálam!, šátlty

v

či vánnčrrístuhou"
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taj*mny č*s k*E*m zin"lního

slungvnatu" hfrťržeme vyť*ťitrnaié kulaté bledt*
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imnís[unce m*zi větv*mi

str*m

ně rybrríka, Tuhie slun*čníf*tku si

n*h* na hEadi-
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žeme evět-

ťl'e hu

k*st*l*" íV}*ž*m* pr*jíť vš*c rna

v č*s* pnedvánmčr:íry: chmdi i" íSaš* pr*ž tky se

stan*u trvn$*u s**častí nns snmyc:- Fdmstan*

Ten pak uvážeme kolern nohou stolu
nebo jím ozdobíme náš vyprávěcí kruh.

d*pr*st *d naš*hm vyprávěcíh* kruhu. A nráme

h
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taká ziatr nebo st íbrn,i papín Vyst íhám* a rrěj
kulntá zimní s ulníčka,D*me si je na stěRu, vytvn-
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tv* ím* x;*kBnd d*bré h*d*ucn*sfi"

dal

r:*š* t*j*ru:ství n rráš

ím* slunečglíkmut*k" p *s sluníčka rtaskládáme
větve.!*k* holé kcrurry str*rn

rmlstm,

kde je niirn d*t: * a "!*dr:*u, mž hud*nt* v*i*i
vxp*mír:nt n* Em, e "!sme *rfi kdyx , vždy*ity

j*ště sp**st* r:tn*eivych dr: , kdy

t eťm vánočním dárkem pro

k l *k n*b*

s ijníčqmm sl*d*vat, j*í< s* n*m nn č*i* trpyťt-

šit a vyťiskrrout, p*věsit ve tnídě n*b* ji r:mísťit

mťrže b t
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jrn*[í, tr írxnmn,"t* si n;*rtrrfia}í na vys*k* tr;*vě

navázanÝ ze snahy a píle každéhoz nás.

Náš jednoduchri a p itom krásnri etěz
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Nn svych pr*dv;*rr*ční*h c*st;*eh ltled;*m*

fr*tr$m #mrmm smw Řm mw$etg* #ffisffvV *chny B cdvárr*ční c*sty js*tl taj*lnn* , je
tc d*ba, ledy ven*šer:*st Ván*c dtiehá re všecl"l
stran" Mť*Ě*m* s* pr*eháx*t p ír*dou, * frrfi,

děťi, chtěiy dát dárek vy? Kornu byste chtěly

Vymysl*te t* vy,

ídě * p*kud zr*vn# nr*rtjasny siun*čr:y d*r:

St*jně jak* sví*k* v kuí*,ťt m u rc;*tku-

dárky. P*vím vám trcchu * dáre ích

* tcm, že "!* hezké dárek dostat, pr*tože
*lq,

,,Víte děti, jakó bud*rne rnít p edvárroční
čckání,jak je p ipravírn* a prožijerne, záleží
na nás učite ích i na vás všeeh. Jak,, jc p esně

ffir q* S* Ěps*va*

aa*ennk"

