
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME

K VÁM

Ahoj všichni! Čeká nás příběh
o třech mudrcích a také
několik úkolů pro chytré

hlavičky.

Obrázky dostupné v programu Canva



Daleká cesta Tří králů 

Přečti si s rodiči příběh o Třech králích a zkus
ho pak sám převyprávět vlastními slovy.
Období vánočních svátků ukončuje právě příchod Tří králů, který

připadá na 6. ledna. Králové Kašpar, Melichar a Baltazar na nebi

uviděli betlémskou hvězdu, která je zavedla až k Ježíškovi. 

Tento příběh se stal už před mnoha a mnoha lety

v daleké zemi jménem Izrael. Ve městě Betlémě

se narodil            . (Znáš nějaká jiná města?)

Bůh si ho vybral, aby byl novým králem.  

Na dalekém východě žili mudrci, kteří pozorovali

oblohu a jednoho dne spatřili zvláštní          .  

Moc dobře věděli, že to je důležité znamení a

proto se rozhodli, že ji budou následovat, aby

zjistili, kam je zavede. Vydali se na cestu, která

trvala mnoho dní a nocí, až nakonec na svých 

                                 doputovali do města Betléma. 

Tehdy byl vládnoucím králem Herodes a mudrci

se ho šli zeptat, kde Ježíška - nového krále

najdou, aby se mu poklonili. Herodes se rozlobil,

bál se, že ho nový král zbaví trůnu.



Vymyslel proto lest. Předstíral, že se Ježíškovi chce

také poklonit a poprosil mudrce, aby mu dali vědět,

kde Ježíška najde. Ve skutečnosti chtěl udělat ale něco

úplně jiného, strašlivějšího - zabít Ježíška. 

             Ježíška našli, poklonili se mu a také mu předali

vzácné dary                 (zlato, kadidlo a myrhu).

V noci se mudrcům zdál sen, který je před Herodem

varoval, ukázal jim, co chce Ježíškovi udělat. Na

zpáteční cestě se proto u něj už nezastavili a zpátky do

své země se vypravili jinou cestou. 

Zdroj: 
Moje první Bible. Ilustroval John DILLOW. V Praze: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-678-7. 
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Zkus správně odpovědět na otázky:
1) Jak se jmenovali Tři králové?
2) Za kým putovali?
3) Co jim ukázalo cestu?
4) Jaké dary Ježíškovi vezli?

Můžeš se také podívat na krátkou pohádku - Chaloupka na vršku "Jak to bylo na Tři krále":
https://www.youtube.com/watch?v=ehcIMuGD9lc 



MY TŘI
KRÁLOVÉ
JDEME K

VÁM
Zazpívej si známou písničku:

Zdroj: LIŠKOVÁ, Marie. Do-re-mi 1: zpěvník pro předškoláčky. Praha: SPN, 2015. ISBN 978-80-
7235-554-9. 
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Písničku si můžeš i poslechnout tady:
 https://www.youtube.com/watch?v=WDOKm4c-9DE



Putování Tří králů - protáhni se při malé rozcvičce

Než se králové vydali na cestu, museli nabrat
spoustu sil - zaujmi pozici ve zkříženém sedu, na
chvíli zavři oči a zhluboka dýchej.

Cestu si také museli dobře promyslet - otevři oči,
udělej si malou stříšku nad hlavou a pomalu ukláněj
hlavu na jednu stranu a pak na druhou stranu. Pak
se podívej vzhůru do dlaní, poté dolů na zem.
Několikrát zopakuj. Nakonec hlavou zakruť na obě
strany.

Na obloze se objevila hvězda- stoupni si  a rozkroč
nohy. Ruce upaž na úrověň ramen a pomalu se
ukláněj do stran. Nezapomeň zatáhnout bříško a
mít rovná záda.  

Putovali přes poušť, kde písek byl rozpálený od
slunce - ruce vzpaž, nohy na špičkách a vytahuj se
co nejvýše, můžeš se i po špičkách projít.

Cestou museli zdolat i pár překážek - na zem si
polož třeba vařečku nebo švihadlo a přeskoč je tak,
aby jsi měl obě nohy u sebe, překážek určitě cestou
bylo hodně, tak několikrát zopakuj.

Přešli i vysoké hory - nejprve udělej "kočku" - klek
na kolenou ruce na zemi pod rameny, poté zvedni
zadeček nahoru, paty se snaž tlačit k zemi, kolena
mohou být lehce pokrčená. Vydrž takto tři nádechy a
výdechy, pak se vrať zpátky do "kočky".



Když se dostali k moři, museli nasednout na
loďku a veslovat - sedni si na zem, nohy natáhni,
ruce předpaž a napodob veslování, pohybuj se
lehce v před a vzad, pořádně zpevni bříško.

V údolí se jim už šlo lépe - lehni si na bříško, čelo
opři o zem, dlaně také opři o zem v místě vedle
ramen, pomalu se odtlač od země a prohni se
lehce v zádech, hlava a oči koukají do dálky před
sebe.

Konečně dorazili do města Betléma. Byli
strašně unavení po tak dlouhé cestě a museli si
alespoň na chvíli odpočinout - sedni si na paty a
předkloň se tak, aby sis položil čelo na zem, ruce
můžeš volně položit kolem těla k patám nebo je
můžeš mít před tělem. Zavři si oči a chvíli takto
odpočívej.
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Jména Tří králů už znáš, byl to Kašpar, Melichar a Baltazar.
Věděl bys, na jaká písmenka jejich jména začínají? 

Zkus vymyslet další slova na písmenka K, M, B a nakresli je na
papír. Na jaké začáteční písmeno jsi vymyslel nejvíce slov,
spočítej si nakreslené obrázky.

Popros rodiče, aby ti na papír A4 napsali velká písmena K, M, B.
Tvým úkolem bude vyskládat na písmena třeba knoflíky, korálky,
malé kamínky nebo čočku, jako jsem to udělala já. 

Na další stránce na tebe čekají hvězdičky, každá je jinak
veliká. Rozstřihej jednotlivé čtverce a seřaď hvězdy od největší
po nejmenší.
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Vybarvi správný počet obrázků, dle puntíků:



KOMETA - několikrát ji obtáhni tužkou nebo pastelkou a nakonec si ji můžeš i vybarvit



Tři králové na cestě 
 

Budeš potřebovat: modrou čtvrtku A4, kousek novin nebo
časopisu, žlutý barevný papír a růžový barevný papír, žlutou
pastelku 
Jak postupovat: Nejprve si z bílého papíru odtrhni proužek, který
nalepíš na spodní okraj modré čtvrtky, poté si z novin vystřihni tři
pláště -  pro tři krále        . Z růžového papíru vystřihni tři malá
kolečka, na která nakreslíš vše, co má být na obličeji. Pak už zbývá
jen vystřihnout ze žlutého papíru tři královské koruny a žlutou
pastelkou domalovat na oblohu hvězdu, která mudrce vedla za
Ježíškem.



Omalovánka TŘI KRÁLOVÉ 
Vymaluj Tři krále, a nebo pokud zvládneš, zkus sám Tři krále

nakreslit dle své fantazie.
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Královská koruna
Na další stránce si vystřihni královskou korunu,
nezapomeň si je pěkně vybarvit nabo i ozdobit,
jak tě napadne.
Korunu vystřihni tak, abys měl tři díly, které pak
můžeš slepit a korunu nasadit na svou hlavičku.

Tříkrálové koledování 
Tradičně na Tři krále koledníci obcházeli domy a posvěcenou křídou
psali na dveře požehnání K + M + B. Zkus ve svém okolí, za pomoci
rodičů, nějaké takové dveře popsané křídou najít.

ZDAŘ VÁM PÁN Bůh milí páni,

štěstí, zdraví, požehnání,

všecko dobré ještě k tomu,

ať přebývá v tomto domu.

Obrázky dostupné v programu Canva




