
MEDVĚDÍ OZDOBY 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Dobrou náladu, hřejivou deku a čaj nebo kakao. Dle potřeby i papír a pastelky. 

 

POSTUP: 
Milé děti, medvídky Čumáčka, Ušandu a Tamíka určitě znáte. Ale jistě nevíte, co se medvědům 

stalo jednou o Vánocích! Pohodlně se posaďte, můžete začít číst… 

 

 

Blížil se Štědrý den. Medvědi již měli téměř vše připraveno. Ušanda upekla cukroví, Tamík 

zapálil poslední adventní svíci a Čumáček přinesl krásný stromeček. Celý domeček voněl 

jehličím! 

 

„Tak, Čumáčku. Cukroví je upečené. Už se těším, až je ochutnáme! Jéé, ty máš krásný 

stromeček!“ pochválila Čumáčkův stromeček medvědice Ušanda. „Ten jsem vybral já sám! 

Až to tady všechno ozdobíme a na stromeček pověsíme baňky… To bude krása!“ těšil se 

medvídek Čumáček. „Máš pravdu. Nemůžu se dočkat. Vánoce jsou za pár dní. Raději se hned 

pustíme do práce!“ zavelela Ušanda. 

 

A tak Čumáček přinesl veliký kufr, ve kterém měli medvědi schované vánoční ozdoby. 

Když Ušanda kufr otevřela, zůstala překvapeně stát. Všechny baňky, světýlka, rolničky a další 

ozdoby zmizely! „Jak se to mohlo stát? Kde jsou všechny ozdoby?“ divila se Ušanda. „Já nevím. 

Musíme je najít! Budeme je hledat.“ odpověděl Čumáček. 



 

Medvědi hledali ve všech pokojích. Hledali ve skříňkách i pod postelí. Mezi polštáři i v šuplících. 

Vylezli na půdu a podívali se i do sklepa. Zkoušeli to dokonce i pod matrací a v komíně! Zkrátka 

Ušanda s Čumáčkem prohledali celý domeček, ale ozdoby nikde nenašli. 

 

„Co budeme dělat?“ plakala Ušanda. Medvídek Čumáček se podrbal na hlavě. „Zeptáme se 

Tamíka. Třeba bude vědět, kam se ozdoby ztratily.“ 

 

Tamík si hrál ve svém pokojíčku. Zrovna lepil barevné papírové proužky a vyráběl si vánoční 

řetěz. Čumáček se hned zeptal: „Tamíku, neviděl jsi naše vánoční ozdoby?“ „Já… neviděl. 

Nejsou v našem vánočním kufru? Vždy je schováváme tam.“ vylekal se Tamík. Čumáček 

zakroutil hlavou. „Tak třeba ve skříni?“ zkoušel to Tamík znovu. „Prohledali jsme celý domeček. 

Byli jsme dokonce i v komíně, ale ozdoby jsme nikde nenašli. Jako kdyby tady vůbec nebyly…“ 

přemýšlel Čumáček. „Já nevím, kde jsou! Ušanda pořád uklízí, tak by to měla vědět ona!“ 

rozzlobil se Tamík… 

 

Děti, takto pohádka rozhodně nekončí. Dokážete vymyslet, napsat či namalovat, jak to 

s ozdobami nakonec bylo? Co se s nimi mohlo stát? Jak medvědi vánoční stromeček ozdobili? 

 

Jak to bylo doopravdy se můžete podívat a poslechnout si na našich webových stránkách, 

kde je pohádka přetlumočena do českého znakového jazyka. Najdete ji tam i ke stažení 

k přečtení. https://www.tamtam.cz/aktuality/vanocni-pohadka-v-ceskem-znakovem-jazyce/ 

 

CO PROCVIČUJETE: 
Během čtení a povídání se učíte nová slova i znaky, tak rozvíjíte komunikační dovednosti a také 

paměť. Rovněž prohloubíte svou trpělivost a pozornost. Díky domýšlení příběhu si procvičíte 

svou fantazii. U převyprávění pohádky procvičíte logické myšlení, orientaci v textu a podpoříte 

řečovou aktivitu – schopnost mluvit v souvislých větách a souvětích.  Nakonec se naladíte 

na přicházející Vánoce! 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Všimněte si, jak se dítě chová během četby. Porozumění a zapamatování čteného si ověřte 

pomocí jednoduchých otázek. Vyzkoušejte divadlo – zahrajte si pohádku s plyšáky či jinými 

zvířátky. K převyprávění vám mohou pomoct obrázky, které nechte děti seskládat dle dějové 

https://www.tamtam.cz/aktuality/vanocni-pohadka-v-ceskem-znakovem-jazyce/


posloupnosti – skládání obrázků zleva doprava napomáhá trénovat pohyb očí při čtení. 

Obrázky najdete níže, nebo si je s dětmi nakreslete. 

ZDROJ: https://www.tamtam.cz/aktuality/vanocni-pohadka-v-ceskem-znakovem-jazyce/ 
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