VITAMÍNOVÁ VÝZVA
Za pomoci vitamínů odeženu kašel, rýmu.
Budeš zdravý jako buk, ať jsi holka nebo kluk.
Kamarádi, nezapomínejte na vitamíny.
Po ovocném smlsnutí může nastat voňavé tvoření z pomerančových
i mandarinkových slupek.

ČERTOVSKÁ VÝZVA
Brzy přijde Mikuláš a čert – básnička pro mikulášskou návštěvu.
Přijde k nám čert s Mikulášem, přijde nikým neohlášen.
Zazvoní a povídá, že by se rád podíval.
Za tu pěknou podívanou, dá punčošku nadívanou,
nadívanou čím já vím, tím nejlepším cukrovím.

Co víme o čertech? - hra na otázky a odpovědi
Jak se jmenuje nejvyšší čert?
Kde v pohádkách žijí čerti?
Jak se jmenuje pohádka o ženě, která se nosila na zádech čerta a nechtěla slézt dolů?
Mají čerti ocas?
Jak vypadá čert?
Vlastnosti čertů?
Můžou čerti pomáhat lidem?
Čeho se čerti bojí?
Jak pracují lidé a čerti v pekle?
Jak se čerti baví?
Jak se říká postavám v pohádkách, které ve skutečnosti nežijí?
Který den můžeme vidět čerta ve skutečnosti?

Kde žijí čerti? - převyprávění textu
Hodně hluboko pod zemí je několik chodeb a tam má každá čertí rodina svůj byt.
Čertí maminka má malé úzké rohy a je malá a má malý, široký ocas.
Tatínek je velký, má široké rohy a má je třikrát zatočené.
Jejich byt vypadá asi takto:
Mají malou ložnici, ve které mají dvě velké postele udělané z kůlů a ze dřeva.
Mají tam také malou skříň, ve které mají věci.
Na stropě mají velkou dřevěnou lampu a na zemi mají hnědý koberec.
Mají to tam moc hezké.

První hádanka - Když to leží, mlčí to, když to chytneš, vřeští to. Co je to?

(řetěz)

Předání tajného receptu na perníčky pro čerty
od ČERTOVSKÉ BABIČKY
Pomoc při přípravě těsta, vykrajování tvarů, vlastní pečení.

Co budete potřebovat?
0,5 kg hladké mouky, 15 dkg mletého cukru, 10 dkg hery, 10 dkg medu, 2 vejce, lžička
jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření, špetka mleté skořice. Vejce na potření.
Vypracované těsto nechejte zabalené v potravinové folii do 2.dne odpočinout v
ledničce. Posléze ho rozválejte na 0,5 mm silnou placku (dobrá rada – válejte těsto
přes igelitový sáček, těsto se nebude lepit na váleček). Vykrojíte tvary dle své libosti.
Pečeme na pečícím papíru v předehřáté troubě dozlatova. Ještě horké potřete
rozšlehaným vajíčkem.

Vytvoř si jeden „kouzelný“ perníček,
při jeho tvorbě si něco přej.

Druhá hádanka - S kým se čerti kamarádí jen jednou v roce?
Andělé zpívají na nebi, čerti brblají v pekle,
Mikuláš chodí po zemi, děti hřejí se v teple.

Mikulášské puzzle
Obrázek si nejprve vykresli, pak podle čar vystřihni a znovu poskládej.

VÝZVA PRO SKŘÍTKY POMOCNÍČKY
Milé děti, určitě jste nezapomněly texty naší uklízecí písničky a básničky.

Uklízecí písnička pro Pastelky
Nejdřív tady uklidíme, pak se všichni posadíme.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, na svém místě budu hned.

Uklízecí básnička pro Korálky
Když zazvoní zvoneček holčička i chlapeček
přestanou si hrát, dají hračky spát.
Na zvoneček zazvoníme, všechny hračky uklidíme.

Kamarádi, při předvánočním úklidu pomáhejte mamince a tatínkovi,
dávejte na sebe pozor, buďte veselí, protože …
...kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí,
žádný pláč a žádné stesky, vždyť život je přece hezký.
Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kytky, nebe,
koho tedy těší svět, ten tu bude do sta let!

