Dětský den
Cesta za Vánoční
hvězdou
Stručný popis akce:
Zážitková trasa s úkoly pro děti a jejich rodiče. Bude zde na ně čekat osm stanovišť
propojených příběhem spojeným s hledáním Vánoční hvězdy. Na stanovištích se děti seznámí
s vánočními tradicemi a zároveň se účastní zajímavých aktivních úkolů. Na stanovištích je
budou provázet postavy čertů a andělů. Stanoviště s čerty jsou spojená s lumpárnami a
stanoviště s anděly naopak s klidem a adventem.
Důraz je kladen na rituální kontext tradic, které se vážou k vánočním svátkům. Děti i rodiče si
nejen vyzkouší níže uvedené aktivity, ale také se dozví původ a obsah tradičních rituálů. U
hodně z nich je již jejich původní význam téměř zapomenut.
Pro přehlednou orientaci bude pro děti a jejich rodiče připravena umělecky zpracovaná mapa
stanovišť.
Akce je kalkulovaná pro zadavatelem předběžně odhadnutý počet dětí 30 – 100.

Popis stanovišť:
1) Vybarvování vánočního stromu
 Děti si zde vybarví svůj vánoční strom (slouží také jako potvrzení účasti na jednotlivých
stanovištích). Zároveň se zde dozví informace o tématu cesty.
2) Rampouchy


V cestě brání velké rampouchy, které je potřeba sestřelit. Aktivní pohybové stanoviště.

3) Výroba zdobené větvičky


Výroba vánoční dekorace z větvičky. Větvičku si děti odnesou a mohou použít jako
výzdobu nebo hezký vánoční dárek.

4) Přeplutí řeky


Na cestě za hvězdou protéká řeka, přes kterou je nutné se dostat dřív než čert. Děti
musí přefouknout na druhou stranu lodičku dřív než čert.

5) Věštění budoucnosti


Stanoviště spojené s vánoční tradicí, věštění z rozkrojeného jablka. Setkání
s opravdovou věštkyní.

6) Spící čert


V křesle spí starý čert a ty kolem něj musíš neslyšně projít. V cestě ale stojí síť
s rolničkami.

7) Přikládání pod kotel


Cílem dětí je hodit „poleno pod kotel“, aby čert nehodil do kotle je.

8) Výroba voskové svíce


Zde si děti vyrobí vlastní svíčku z voskového plátu.

Na závěr děti najdou Vánoční hvězdu a dostanou její symbolickou část.
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