
ADVENTNÝ KALENDÁR 1 - Manuál 
 
Ide o súbor 24 úloh, určených pre deti mladšieho predškolského veku (2-4 roky) na adventné obdobie. 
 
Ako s kalendárom zachádzať? 
Adventný kalendár slúži ako zmysluplná alternatíva k cukrovinkovému kalendáru pre odpočítavanie dní do Štedrého 
dňa. Skladá sa zo 24 papierových vreciek označených 1 až 24. Vrecká sú uložené v praktickej krabici. Vrecká je možné 
zavesiť na povrázok pre lepšiu prehľadnosť. Každý deň od 1. do 24. Decembra si dieťa môže rozbaliť príslušné vrecko. 
Vo vrecku nájde jednu úlohu alebo jej časť. 
V nasledujúcom texte je priblížené, ako pracovať s jednotlivými úlohami: 
 
Nájdi záplatu (2 časti: 1. a 13. decembra) 
Budete mať k dispozícii väčšie obrázkové karty a menšie kartičky, tzv. záplaty. Obrázky vianočného stromčeka, ozdoby, 
darčeky a perníkového chlapčeka obsahujú výrez odpovedajúci príslušnej záplate. Obe časti sú opatrené suchým zipsom 
pre ľahkú manipuláciu. Úlohou je vhodne doplniť obrázky záplatami. Pozor na orientáciu záplaty. 
Čo sa rozvíja: logika a jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Obrázky nabádajú k pomenovaniu vecí a rozprávaniu o nadchádzajúcom adventnom 
období 
 
Poskladaj tvary (2. december) 
 Položíme jednu kartičku s geometrickým tvarom spoločne s drievkami na stôl pred dieťa. Potom dieťa vyzveme, aby 
drevené špachtle opatrené suchým zipsom spojilo do požadovaného tvaru. Pre zvýšenie obťažnosti úlohy sú tvary 
namaľované rôznymi farbami. Úlohou dieťaťa je farebne správne spojiť drievka do daného tvaru.  
Čo sa rozvíja: zrakové a hmatové vnímanie a diferenciácia jednotlivých geometrických tvarov 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa môže podľa zadaného tvaru obkresľovať jednotlivé špachtle na papier. Môžeme 
ho tiež vyzvať aby nám ukázalo, vymenovalo alebo prinieslo predmety v domácnosti s danými tvarmi. 
 
Vianočné vykrajovačky (2 časti: 3. a 15. december) 
V jednom súbore sa nachádza vždy šesť párov obrázkov s vianočnou tématikou. Jeden z páru je vyfarbený, druhý 
tieňovaný.  Úlohou dieťaťa je priradiť páry k sebe. 
Čo sa rozvíja: jemnú motoriku, poznávanie, slovnú zásobu 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Pre rozvoj slovnej zásoby si jednotlivé obrázky pomenujte a rozprávajte si o symboloch 
Vianoc. 
Čo sa rozvíja: jemná motorika, poznávanie, slovná zásoba 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou:  Pre rozvoj slovnej zásoby si jednotlivé obrázky pomenujte a rozprávajte sa o týchto 
symboloch Vianoc. 
 
Upleť pančuchu (4. december) 
Dieťa má k dispozícii pančuchu s krúžkami suchého zipsu a farebné bambulky. Úlohou je uchopiť bambuľku a preniesť 
ju na suchý zips podľa farebného pozadia. Bambuľky je potrebné na pančuchu poriadne pritlačiť. 
Čo sa rozvíja: jemná motorika pri úchope a manipulácii s bambuľkami, rozoznávanie farieb 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Náročnosť úlohy zvýšime pridaním pinzety. Môžete zadať dieťaťu ďalšiu úlohu, a to aby 
našlo predmety podľa farieb bambuliek. 
 
Skladačka - Mikuláš, Čert a Anjel (5. december) 
Úloha obsahuje skladačku s obrázkom Mikuláša, Čerta a Anjela. Skladačka je rozdelená na tri diely. Cieľom je správne 
poskladať obrázok. 
Čo sa rozvíja: Jemná motorika pri manipulácii s dielikmi skladačky, predstavivosť a logika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Na základe obrázku sa môžete bez veľkých emócií a strachu rozprávať o tradícií 
Mikuláša, Čerta a Anjela. Ďalej je možné na skladačke demonštrovať matematické zlomky, a to tretiny. 
 
Vianočný vláčik (3 časti: 6.,9. a 12. december) 
Vláčik je rozdelený do troch vreciek, v každom vrecku sú 2 vagóny. Každý vláčik je označený tým, koho alebo čo preváža. 
Úlohou je roztriediť cestujúcich do jednotlivých vagónov. Pre lepšiu manipuláciu sú všetky kartičky opatrené suchým 
zipsom. 
Čo sa rozvíja: logická práca, triedenie a predstavivosť 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa si môže všetky vagóny a lokomotívu spojiť do vláčiku a prevážať cestujúcich a 
náklad z jedného nádražia na druhé. Na vláčiku sa taktiež môže učiť počítať, sčítať i odčítať. 
 
 
 
 



Roztrieď oblečenie (7. december) 
K dispozícii sú dve farebné plsti a súbor zalaminovaných kartičiek s farebnými obrázkami oblečenia. Nachystajte modrú 
a červenú plsť pred dieťa, podávajte mu jednotlivé kartičky a vyzvite ho, aby položil obrázok na plsť príslušnej farby. 
Tak vzniknú dva súbory oblečenia - jeden červený a druhý modrý. 
Čo sa rozvíja: poznávanie farieb, zrakové vnímanie, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa bude mať za úlohu pomenovať jednotlivé kusy oblečenia. Ďalej môže priniesť 
rovnako farebné predmety z domácnosti. 
 
Vianočné pexeso ( 2 časti: 8. a 20. decembra) 
Kartičky poukladáme na stôl do štvorca obrázkom dole. Otočíme dve ľubovoľné kartičky.  Ak nájdeme dva rovnaké 
obrázky otáčame ďalej. Ak nenájdeme, na ťahu je ďalší hráč. Cieľom je nájsť čo najviac zhodných dvojíc obrázkov.   
Čo sa rozvíja: pamäť, poznávanie a priestorová orientácia 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Kartičky si môžeme pred hrou prezrieť, rozprávať sa o tom, čo na nich vidíme a rozvinúť 
tak slovnú zásobu. 
 
Roztrieď sviečky (10. december) 
Úloha sa skladá z niekoľkých zalaminovaných kartičiek, na ktorých sú vyobrazené sviečky rôznorodých veľkostí a 
farieb. Najskôr kartičky naukladáme pred dieťa. Potom ho vyzveme, aby sviečky zoradilo podľa veľkosti a farieb. Pri 
triedení by dieťa mala popisovať jednotlivé obrázky. 
Čo sa rozvíja: zrakové vnímanie, reč a komunikačné schopnosti 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Pýtame sa dieťaťa otázky typu: Ktorá sviečka je väčšia? Môžeš mi ukázať najmenšie 
zelenú sviečku? 
 
Tvary so štipcami (11. december) 
Vrecko obsahuje farebné kolíčky a zalaminované tvary, Každý tvar má pri okraji farebné značky pre umiestnenie 
štipcov. Najskôr si tvary s dieťaťom pomenujte. Potom dieťa nechajte priraďovať štipce na značky podľa farieb. 
Čo sa rozvíja: zrakové vnímanie, porovnávanie geometrických tvarov a farieb, jemná motorika pri manipulácii so 
štipcami 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Môžete jednotlivé základné farby pomenovať, ďalej môžete spočítať jednotlivé farby 
alebo tvary. 
 
Vianočné rady (14. december) 
Balenie obsahuje filcový pás, predlohy so šiestimi vianočnými vzormi a jednotlivé zalaminované kartičky opatrené 
suchým zipsom. Zalaminované kartičky sú zhodné s obrázkami na predlohe. S dieťaťom si najskôr veci na obrázkoch 
pomenujte. Následne vyberte dieťati predlohu a vyzvite ho, aby podľa predlohy poskladalo jednotlivé obrázky do radu 
za sebou. Na suchý zips je potrebné pritlačiť aby lepšie držal na plsti. 
Čo sa rozvíja: logická hra, predstavivosť, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Môžeme sa dieťaťa pýtať na počet jednotlivých vzorov na predlohe. 
 
Kreslenie a obkresľovanie (16. december) 
Vrecko obsahuje obrázok zalaminovaný v stierateľnej fólii a zelenú fixku k dokresľovaniu. Na obrázku je len polovica 
základného tvaru. Druhá je predtlačená šedou líniou. V ľavom hornom rohu kartičky je vzorový obrázok. Úlohou dieťaťa 
je dokresliť základný tvar obrázku. 
Čo sa rozvíja: pomáha vo vlastnej kresbe a upevňuje grafotomotorické návyky 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa môže dokreslený obrázok ďalej dotvárať, nechať priestor svojej kreativite a 
tvorivosti. 
 
Postav snehuliakov (17. december) 
V súbore sa nachádzajú snehuliaci rôznych farieb. Každý snehuliak je rozdelený na 3 časti. Dieťa  má za úlohu poskladať 
jednotlivých snehuliakov podľa farieb. 
Čo sa rozvíja: zrakové vnímanie a rozpoznávanie farieb, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Vyzveme dieťa k pomenovávaniu farieb. Na papier nakreslíme pod seba tri farebné body 
a požiadame dieťa aby snehuliaka poskladalo podľa tohto farebného vzorca. 
 
Kreslenie a dokresľovanie (18. december) 
Narozdiel od obresľovacej úlohy tu nie sú predkreslené polovice obrázkov. Dieťa tvorí celý obrázok samostatne len 
podľa predlohy a vodiacej linky.  
Čo sa rozvíja: pomáha vo vlastnej kresbe a upevňuje grafomotorické návyky 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa môže dokresliť obrázok podľa predlohy alebo vlastného uváženia. 
 
Vyrob si reťaz (19. december) 



Dieťa dostane zelené a červené pruhy plsti so suchým zipsom. Jeho úlohou je spojiť jednotlivé pruhy plsti tak, aby 
vytvorilo vianočnú reťaz. Najskôr spojí oba konce jedného pruhu plsti. Ďalší pruh prevlečie už hotovým kruhom a opäť 
spojí jeho dva konce. Takto pokračuje so všetkými zostávajúcimi pruhmi. 
Čo sa rozvíja: jemná motorika, rozpoznávanie farieb 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa poprosíme aby roztriedilo pruhy plsti na dve kôpky podľa farby. Ďalej môžeme 
pruhy použiť k označeniu červených a zelených predmetov v domácnosti. Pre náročnejšiu obťažnosť úlohy môžete 
dieťaťu určiť farebnú postupnosť pruhov. 
 
Roztrieď darčeky (21. december) 
Vo vrecku nájdete dva obdĺžniky z plsti. Jeden je žltý a druhý zelený. Súbor dopĺňajú obrázky darčekov, tie sú taktiež v 
žltej a zelenej farbe. Cieľom je roztriediť kartičky podľa farieb a umiestniť ich na plsť. K uľahčeniu práce je na obrázkoch 
umiestnený suchý zips. 
Čo sa rozvíja: rozpoznávanie farieb, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Pre rozvoj slovnej zásoby si môžete s dieťaťom jednotlivé darčeky pomenovať a 
rozprávať sa o nich, a o tom čo si želajú pod stromček. 
 
Ozdoby a tvary (22. december) 
Úloha obsahuje vianočné ozdoby v troch farbách a ku každej farbe tri základné tvary so suchým zipsom. Jednotlivé 
ozdoby a tvary rozložte pred dieťa a pomenujte ich. Úlohou dieťaťa bude prilepiť trojuholník, kruh a štvorec jednej 
farby na ozdobu s rovnakou farbou. Na ozdobe sa nachádzajú vymedzené priestory odpovedajúce farebným tvarom 
Čo sa rozvíja: vnímanie farieb a tvarov, jemná motorika a predstavivosť 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Je  možné dieťa zamestnať zložitejším typom úloh, napr. Vezmi žltý štvorec a daj ho na 
zelenú ozdobu. 
 
Rozpolené ozdoby (23. december) 
Ide o jednoduchú skladačku z dvoch dielov. Balíček obsahuje zalaminované kartičky s rôznofarebnými obrázkami 
ozdôb. Ozdoby sú rozdelené na dve časti. Úlohou je poskladať ozdobu z dvoch farebne odpovedajúcich častí.  
Čo sa rozvíja: predstavivosť, jemná motorika, vnímanie farieb a tvarov 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Obťažnosť môžeme zvyšovať / znižovať počtom dielov. Z ktorých dieťa vyberá. Môžeme 
dieťa vyzvať aby ozdoby popisovalo z hľadiska farieb a vzorov. 
 
Ozdob stromček (24. december) 
Na posledný adventný deň je pripravené zdobenie stromčeku ozdobami. Ozdoby majú podobu žltých bambuliek. 
Ozdoby je potrebné zavesiť na kruhy suchého zipsu, ktoré sú umiestnené na zalaminovanom stromčeku. 
Čo sa rozvíja: jemná motorika, rozoznávanie farieb 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Pre zvýšenie obťažnosti je možné použiť na prenos bambuliek drevenú pinzetu z úlohy: 
Upleť pančuchu. Vyzvite dieťa aby pomenovalo farbu bambuliek, ďalej môže pomenovať všetky predmety danej farby 
vôkol seba.  
 
Určené ako didaktická pomôcka pre deti do 3 rokov, mladšie deti do rúk rodičov. 
 


