zima
10–30
min.

7. VÝSLUŽKA PRO
ZVÍŘECÍ SOUSEDY
5. 12. DEN TAJNÝCH DÁRKŮ
 CÍL LEKCE: Objevit, že svátek svatého Mikuláše vznikl jako tajné obdarovávání
potřebných. Vymyslet výslužku pro zvířecí sousedy kolem naší školy.
 POMŮCKY: přírodniny a potraviny zdravé pro zvířata v našem okolí, provázky,
nůžky
 MÍSTO: okolí školy či místa našich výletů (les, park, louka atd.)
 ČAS: 10–30 min.

1. MAPUJEME ČÍM A KOHO OBDAROVAT
V prosinci je mnoho příležitostí k obdarovávání našich blízkých. Vyprávějte si s dětmi o původu svátku
svatého Mikuláše a pak vymyslete, koho v přírodě (ve svém více než lidském světě, chcete-li) můžete
obdarovat vy. Kdo bydlí v okolí školy nebo v místech, kam chodíte na výlety? Ptáci, veverky, kdo další?
Co jim můžete dát (např. nové krmítko, novou budku nebo „jen“ něco na zub)?

2. VYRÁBÍME DÁRKY DO PŘÍRODY
Podle toho, pro koho připravujeme dobroty, společně vyrobíme např. řetězy jeřabin, jablíček,
sušeného chleba a dalších dobrot, zrní do krmítka a podobně. Není třeba připravit mnoho dárků, jde
spíš o to, ukázat dětem, že svátek sv. Mikuláše má význam díky tajnému obdarovávání potřebných, ne
kvůli záplavě sladkostí a strašení dětí čerty.

3. OBDAROVÁVACÍ VÝPRAVA
Na vhodných místech můžeme připravenou výslužku nechat pro naše zvířecí sousedy. V následujících
dnech můžeme sledovat, co a jak rychle z výslužky mizí.

TIPY NA VYPRÁVĚNÍ
Svátek svatého Mikuláše mají dnes děti spojený hlavně s trojicí sv. Mikuláše, anděla, čerta a s dárky, které dostávají.
Málokdo z dětí ví, jaký byl původní příběh svatého Mikuláše a proč opravdu jeho svátek slavíme. Doporučujeme si
s dětmi v době před Mikulášem vyprávět o jeho příběhu.
Svatý Mikuláš se narodil velmi dávno (6. prosince někdy mezi lety 280–352 n. l.). Prý rozdal velkou část svého majetku,
proto byl mezi lidmi velmi oblíben a svou velkou štědrostí proslul už za svého života. Často pomáhal chudým
a obdarovával potřebné TAJNĚ – nechtěl, aby mu lidé děkovali a byli vděční. Označení „SVATÝ“ ukazuje na jeho dobře
prožitý život, naplněný dobrem.

TIPY Z PRAXE
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Vyzdobte zvířátkům také vánoční stromek. Děti mohou jeho trojúhelníkový obrys vyšlapat do sněhu, a pak ozdobit
něčím dobrým pro zvířátka. Další možností je výroba dortu pro ptáčky: do vhodné nádoby děti napěchují sníh, který
po vyklopení vytvoří korpus dortu. Vrchní část pak ozdobí dobrotami pro malé opeřence.

