
PŘISLI K NÁM TŘI KRÁLOVÉ 
 

Tento týden bychom si s dětmi povídali o vánočních dárcích, co 

dostali od stromečku a o svátku Tří králů, který spadá na středu 6. 1. 

2021. Obrázek TŘÍ KRÁLŮ (soubor 1) 

Děti, chtěli bychom tedy po vás, jestli nám nakreslíte nebo namalujete 

nějaký ten váš vánoční dárek. 

Příběh o putování do Betléma. (soubor 2) 

 Děti mohli byste si vyrobit papírovou korunu a zkusit si ji označit 

začátečním písmenem některého z králů.  

 Po zhotovení můžete zkusit vymyslet i jiná slova začínající na tato 

písmena. V pracovním listu vás čeká podobný úkol. (soubor 3) 

K - Kašpar 

M - Melichar 

B – Baltazar 

 V pracovním listu (soubor 4, soubor 5) můžete pomoct najít 

králům cestu do Betléma.  

 Podle předlohy nebo podle své představy můžete nakreslit 

jednoho z králů nebo všechny (předloha soubor 6) 

 Můžete vytvořit hvězdu, která ukazovala králům cestu do betléma 

z různých pomůcek a materiálů. Např. namalovat, vyrobit z 

papíru, poskládat ze stavebnice, pastelek apod. Šablona hvězdy 

(soubor 7) 

 Děti můžete si doma zkusit zahrát hru na moudré krále – 

dětem dáte pokyny, co mají udělat, děti si musí jednotlivé úkoly 

zapamatovat a provést v daném pořadí jak jim je dáváte. 

Např. podívat se na hvězdu (zvednout hlavu ke stropu), poklonit 

se králi (např. židli), zaklepat na vrata chléva (dveře), jít 
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pozpátku, apod. Opakujte, dokud si dítě nebude jisté. Můžete 

tvořit více činnosti za sebou. Potom by dítě mělo samo bez 

zadání opakovat činnosti, jak šly za sebou. Zkoušejte i 

s odstupem času i v dalších dnech. 

 Podobnou hru si můžete zahrát s ručníkem či šátkem (cokoli 

jiného na zakrytí předmětů aby nebyli vidět) na to co králové 

po cestě ztratili. 

Děti vyberte 6 předmětů, které se vám vejdou pod šátek či 

ručník. Jeden z rodičů předměty zakryje poté, co si je pořádně 

prohlédnete. Potom vám je zakryje. Jeden z předmětů schová, 

tak aby ho vzal i se šátkem a vy neviděli, co vzal. A snažíte se 

přijít, co zmizlo. Střídáme předměty, které schováme a můžeme 

zvyšovat i počet předmětů. 

 

 Ke svátku Tří králů patří známá koleda My tři králové 

(soubor8) 

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. 
  
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. 
  
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. 
  
Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu. 
  
A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju. 
  
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem. 
 

 

Další pracovní listy: 

 Soubor 9 – vyhledej a vybarvi hvězdy 

 Soubor 10, 11 , 12, 13 – skládanka králů 

 Soubor 14 – spojovočka 

 Soubor 15, 16 - omalovánka  

 Soubor 17 – orientace vpravo, vlevo 
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