
Slavnosti a svátky církevního roku
téma liturgický rok � didaktické znalostní hry 
v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

Pomůcky: kartičky z jedné, příp. ze dvou sad samolepek na kartičkách odpovídající velikosti

Práce s plakátem
Plakát položíme na zem, posadíme se kolem něj a přemýšlíme:
•	 Co je na obrázku zvláštního?
•	 Jaký by ještě mohl mít název?

Pojmenujeme si přibližně jednotlivé měsíce a každý se může postavit, příp. posadit 
k té části obrazu � k tomu měsíci:
•	 Kdy má narozeniny?
•	 Kdy má svátek? Kdy má svátek podle liturgického kalendáře?
•	 Který má nejraději?

Přiřaď k sobě
Samolepky s obrázky a samolepky s názvy nalepíme na kartičky z kartonu odpoví-
dající velikosti. Děti je pak k sobě mohou názvy a obrázky přiřazovat. 
•	 Podle počtu dětí můžeme hru hrát ve dvojicích, ve dvou skupinách.
•	 Děti si mohou vylosovat jednu kartičku, chodit volně po třídě a na signál se po-

stavit do dvojic tak, aby spojily obrázek se správným názvem. 

Jak to jde po sobě?
Každé dítě si vylosuje kartičku s obrázkem, příp. kartičku s názvem a na signál 
se postaví do řady, příp. do kruhu kolem plakátu ležícího na zemi tak, aby svát-
ky, slavnosti a doby, jejichž kartičky mají, šly chronologicky po sobě. Hru je 
dobré vícekrát opakovat.
Každé dítě svou kartičku položí na plakát ve chvíli, kdy si myslím, že je na řadě.

Jaro, léto, podzim, zima
Čtyři rohy místnosti pojmenujeme jako čtyři roční doby. Děti si pak vybírají kar-
tičky s obrázky, příp. kartičky s názvy a na signál se postaví do správného rohu.



Co slavíme?
Samolepky postupně lepíme na plakát a vyprávíme si:
•	 Jak se svátek, slavnost nebo doba slaví a jaké zvyky se k ní vážou?
•	 Jak se doba, slavnost nebo svátek obvykle slaví ve farnosti?
•	 Jak se slaví u dětí doma?
Děti si pak mohou jeden z nich vybrat a nakreslit k němu obrázek.

Co slaví také lidé, kteří do kostela nechodí?
Děti mohou kartičky roztřídit na ty, kteří slaví také lidé, kteří do kostela nechodí. 
Které svátky spíše neznají? Které určitě znají?

Kartičky ze dvou sad nálepek � pexeso
Samolepky nalepíme na čtverce kartonu odpovídající velikosti a vyrobíme si pexeso, 
které se můžeme společně zahrát a přitom se učit názvy jednotlivých svátků, slavností a 
liturgických dob. 

Jak to jde po sobě?
Vytvoříme dvě skupiny a děti mohou obrázky pokládat na plakát, příp. do řady tak, jak 
jdou po sobě. 

Co slavíme?
Samolepky postupně lepíme na plakát a vyprávíme si:
•	 Jak se svátek, slavnost nebo doba slaví a jaké zvyky se k ní vážou?
•	 Jak se doba, slavnost nebo svátek obvykle slaví ve farnosti?
•	 Jak se slaví u dětí doma?
Děti si pak mohou jeden z nich vybrat a nakreslit k němu obrázek.

Plakát „naslepo“
Děti mohou na plakátu bez nálepek prstem ukazovat:
- kde je postní doba, advent apod.
- kterou dobu teď prožíváme
- která doba byla
- který nejbližší svátek bude
- kdy máš narozeniny
- kdy máš svátek podle církevního kalendáře
- kterou část roku máš nejraději a proč

přejeme vám hodně radosti  

ze společného učení hrou!


