
Vyrob si vianočné pohľadnice a pošli ich tomu, koho máš rád.  Potrebuješ: Tvrdý farebný 
papier, čiernu fixku, pravítko, stužku, malé gombíky, flitre, perličky alebo ozdobný papier, 
lepidlo, špagátik. Alebo si vytlač a prilep.Inšpirácia na Šťastná maminka blog.

1.12.

2.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

Nájdi 5 rozdielov. Vymaľuj si obrázok. 

Čert schoval Mikulášovi vrece s darčekmi. Pomôžeš mu ho nájsť?

Nauč sa básničky / pesničky pre Mikuláša. Vyrobte si papierový  veniec ako 
ozdobu na stôl/ dvere. Inšpirácia na Šťastná maminka blog.

Zapáľ sviečku na adventnom venci. Rodičia ti pomôžu. Môžeš si poupratovať izbičku. Uprac hračky a utri 
prach na poličke. Dnes príde Mikuláš, čert a anjelik. Zopakuj si pesničky a básničky. Večer si umy čižmičky. 
Mamička / otecko ti večer porozpráva legendu o Mikulášovi, alebo si zahrajte divadlo.

Napíš / nakresli list Ježiškovi. Čo by si si prial / priala pod vianočný 
stromček? Vyfarbi si obrázok.

Pospájaj obrázky so svojimi tieňmi.

Doplň, ktorý obrázok nasleduje v logickom rade. 

Zahraj si vianočné pexeso. Urobte si cesto na vianočné medovníky, ktoré budete 

piecť 19.12. (nájdeš tam recept), podľa receptu od Zuzkine medovníky.

Adventný kalendár



10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

Poskladaj obrázky, ktoré patria k sebe. (Rozstrihaj a priraďuj trojice). 

Spočítaj koľko je na obrázku vecí a napíš počet bodiek / čísla.

Zapáľ sviečku na adventnom venci. Rodičia ti pomôžu. Zlož vianočný
obrázok. 

Zahraj si vianočné sudoku.

Pomôž s upratovaním, povysávaj alebo utri prach vo svojej izbičke. Vymaľuj si vianočné 
obrázky. 

Hľadaj vianočnú ozdobu (dopredu skryjeme 1 ozdobu). Pomôž so stavaním 
vianočného stromčeka. 

Vyrob si vianočné ozboby a ozdob s nimi stromček. 

Zahrajte sa vianočnú hru Čo je to láska a plňte úlohy. Potrebuješ: kocku a 1 
panáčika (z človeče, alebo z lega), papier, farbičky.

Z mufinkových košíčkov / tvrdého papiera si vyrob anjela. Inšpirácia na Šťastná 

maminka blog. 

Zapáľ sviečku na adventnom venci. Rodičia ti pomôžu. Upečte vianočné medovníky. 
Cesto podľa Zuzkine medovníky je dobré zarobiť aspoň 10 – 15 dní dopredu. 

Zahrajte a zaspievajte si aspoň tri vianočné koledy. Pomenuj nástroje ktoré 
ste pri hraní použili.



21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

Ozdobte si vianočné medovníky. Prečítajte si obľúbenú vianočnú knihu. 

Poumývaj zrkadlá a okná kde dočiahneš. Podaruj ozdobené vianočné medovníky ako darček do 
domova dôchodcov / detského domova / kamarátom. Porozprávajte sa s rodinou za čo ste 
vďační. Napíšte si list vďačnosti

Vymaľuj vianočný strom. Vymaľuj ozdoby, vystrihni a prilep na stromček. Pozrite si 
obľúbenú vianočnú rozprávku. 

Pomôž prestrieť vianočný stôl. Prichystaj taniere, príbory. Uprac si izbičku. 
Vystrihni a vymaľuj si betlehem. 


