
ADVENTNÝ KALENDÁR 2 - Manuál 
 
Ide o súbor 24 úloh, určených pre deti  predškolského veku (4-6 rokov) 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: 
 

Farebné šály (1.december) 
Vo vrecku nájdete 16 farebných bambuliek, zalaminovanú kartičku s farebným šálom a 
drevenú pinzetu. Úlohou prvého dňa je zoradiť na šály bambuľky podľa farieb. Bambuľky sú 
doplnené o suchý zips. Pre manipuláciu s bambuľkami používajte drevenú pinzetu, aby si 
dieťa precvičilo úchopové schopnosti.  
Čo sa rozvíja: jemná motorika, rozoznávanie farieb 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: pinzetu je možné využiť i k iným aktivitám - počítanie 
bambuliek alebo hra na malého prírodovedca 
 
Vianočná abeceda (2., 6., 10., 14., 18., a 22. december) 
Súbor obsahuje 36 kartičiek s písmenami. Každé písmeno je prítomné vo dvoch variantoch. 
Jedenkrát ako šedý tieň s jedným zo šiestich symbolov. V druhom prípade je písmeno 
vyfarbené daným symbolom. Úlohou je vytvoriť dvojice odpovedajúcich si písmen. 
Čo rozvíja: jazykové schopnosti, logiku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Kartičky je možné používať i ku hre Kvarteto a jeho 
obmenenej verzii. 
 
Nájdi rozdiel (3. a 20. december) 
Dieťaťu predložíme laminovaný pásik s päticou obrázkov a štipec. Obrázky si najskôr 
pomenujte a charakterizujte. Potom požiadajte dieťa, aby pripevnilo štipec na obrázok, ktorý 
je na rozdiel od ostatných iný. Je možná samostatná kontrola na zadnej strane kartičky. 
Čo sa rozvíja: logika, predstavivosť, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou:  Štipce je možné použiť samostatne alebo spolu s kartičkami 
napr. pri počítaní do 5. 
 
Spočítaj obrázky (4., 8., 12., a 16., december) 
Vrecko obsahuje súbor laminovaných kartičiek so štipcami. Na každej kartičke sa nachádza 
rôzny počet obrázkov a výber z troch možností. Cieľom je pripevniť kolíček k správnemu 
počtu obrázkov. 
Čo rozvíja: matematické schopnosti, jemnú motoriku, predstavivosť 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Je možné body a čísla odstrihnúť a pracovať s nimi 
samostatne. Môžete priradiť kolíček k počtu bodov, ktorý poviete. 
 
Vytvor cukrovinky (5. december) 
Vo vrecku objavíte dva chlpaté drôtiky a korálky. Najskôr si s dieťaťom popíšte (príp. ukážte) 
obrázok červeno bielej vianočnej cukrovinky. Dieťa má za úlohu navliecť korálky na drôtik a 
ohnúť ich do podoby cukrovinky. Na začiatku a konci je potrebné urobiť slučku, aby sa 
korálky samovoľne nevyvliekli. Pozor, konce drôtikov môžu byť ostré, upozornite deti alebo 
im s úlohou pomáhajte. 
Čo rozvíja: jemnú motoriku, rozpoznávanie farieb 



Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Môžete dieťaťu navrhnúť aby korálky navliekalo podľa 
určitého farebného vzorca - napr. jednu cukrovinku červenú a druhú bielu.  
 
Skladačka s číslami (7. december) 
Zalaminované kartičky s vianočným motívom sú rozdelené na dve polovice. Jedna polovica 
obsahuje číslo, druhá odpovedajúci počet snehových vločiek. Dieťa má za úlohu priradiť k 
sebe patriace dvojice. 
Čo rozvíja: počítanie, jemnú motoriku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: S dieťaťom si rozprávajte o Vianociach. Popisujte si motívy na 
skladačke. Vytvorte zo skladačky číselný rad a počítajte i spätne.  
 
Postav obrázky (9. A 17. december) 
Vo vrecku nájdete jednotlivé časti zalaminovaného obrázku označené číslami 1 až 5. Úlohou 
dieťaťa bude poskladať kompletný obrázok podľa čísel. 
Čo rozvíja: počítanie, jemnú  motoriku, jazykové schopnosti 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Po poskladaní obrázku môžete poskladať obrázky na čísla 
alebo rozpoznávať, ktorý z vyobrazených predmetov je najmenší alebo najväčší. 
 
Zimné písmena (11.december) 
Vrecko obsahuje zalaminované obrázky, ktoré je potrebné zostaviť do trojíc. Dva obrázky 
vždy začínajú na spoločné písmeno, s ktorým je potreba ich spojiť. Príkladom je písmeno H, 
ku ktorému patrí hviezda a hokej.  Alebo písmeno B, ku ktorému patrí badián a boby.  
Čo sa rozvíja: slovná zásoba, jazykové schopnosti 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Môžete požiadať dieťa aby vyskúšalo vymýšľať ďalšie veci, 
ktoré začínajú na dané písmeno. 
 
Vianočné kreslenie (13. A 15. december) 
Dieťa sa bude učiť kresliť základné tvary a získa grafomotorické návyky pomocou 
obkresľovania kontúry predlohy.  K dispozícii sú zalaminované kartičky s predlohami a 
stierateľný fix. Úlohou je obtiahnuť vyznačenú šablónu. 
Čo rozvíja: predstavivosť, jemnú motoriku, grafomotoriku, sústredenie 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Predstavivosti sa hranice nekladú, preto ponúknite dieťaťu 
aby obrázky prikrášlilo. Snehuliakovi môžete nakresliť klobúk, nos alebo gombičky. 
 
Ozdob stromčeky (19. december) 
V tejto úlohe bude dieťa zdobiť stromčeky. Zalaminované obrázky vianočných stromčekov sú 
označené číslami 1 - 6. Každý stromček je potreba ozdobiť bambuľkami. Bambuľky 
priraďujeme presne v tom počte, ktorý je uvedený číslicou na stromčeku. 
Čo rozvíja: počítanie, jemnú motoriku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Prácu je možné sťažiť pridaním pinzety či čínskych paličiek 
pre prenos bambuliek. 
 
Postav tvary (21. december) 
V balíčku nájdete drevené špachtle a zalaminované predlohy a tvary. Na každej predlohe je 
nakreslené koľko špachtlí je potreba k zostaveniu daného tvaru. Každý tvar si najskôr 
pomenujte a spočítajte počet naznačených špachtlí. Nechajte dieťa vybrať zodpovedajúci 
počet špachtlí a zostaviť určený tvar. 
Čo rozvíja: počítanie, jemnú motoriku, predstavivosť 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Akonáhle bude dieťa už aktivitu bezpečne poznať, je možné 
zostavovať tvary spamäti bez predlohy. 
 
Počítanie s bambulkami (23.december) 
Snehové bambulky, zalaminované čísla s praktické komunikačné prúžky so suchým zipsom 
poskytnú zázemie pre základy matematického myslenia. Môžeme postupovať dvomi 



spôsobmi. Za prvé, na prúžok naukladajte určitý počet bambuliek a dieťa má priradiť správnu 
číslicu alebo pripevníte číslicu a úlohou dieťaťa je priradiť odpovedajúci počet bambuliek na 
prúžok. 
Čo rozvíja: matematické myslenie, jemnú motoriku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Úlohu sťažíte pridaním drevenej pinzety z predchádzajúcej 
úlohy. Čísla je možné používať i samostatne a dávať dieťati otázky, týkajúce sa počtu vecí 
navôkol. 
 
Počítanie ozdôb (24. december) 
Vo vrecku nájdete zalaminované obrázky vianočných stromčekov s ozdobami. Každý 
stromček má rôzne ozdoby. Najskôr s dieťaťom rozpoznávajte farby jednotlivých ozdôb na 
stromčeku. Potom je úlohou dieťaťa správne spočítať jednotlivé ozdoby a priradiť k nim ich 
počet na danom stromčeku v podobe hracej kocky. Kartička s bodmi hracej kocky je 
opatrená suchým zipsom pre lepšiu manipuláciu. 
Čo rozvíja:  počítanie, logiku, jemnú motoriku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Kartičky s bodmi hracej kocky môžete používať i samostatne 
k počítaniu alebo pri hre hádzaní kockou, kedy má dieťa za úlohu rozpoznať daný počet a 
priradiť zodpovedajúcu kartičku. 
 


