
ADVENTNÝ KALENDÁR 3 - Manuál 
 
Ide o súbor 24 úloh, určených pre deti školského veku (6-8  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: 
 
Poznávaj a čítaj slova (1. a 9. decembra) 
Jedná sa o klasické trojzložkové kartičky s vianočnými motívmi. V ľahšej verzii predložíte obrázky 
s textom dieťati, spoločne si ich pomenujete a dieťa požiadate aby našlo rovnaký obrázok a text. 
Ťažším variantom je predloženie len obrázku bez textu s tým, že dieťa má priradiť správnu 
textovú podobu k obrázku. 
Čo sa rozvíja: slovná zásoba, čítanie 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Potom, čo sú obrázky správne poskladané ich môžete s dieťaťom 
čítať a rozprávať sa o vianočných zvykoch a tradíciách. Ďalej môže dieťa podľa textu maľovať 
obrázok alebo opisovať text. 
 
Digitálne číslice (2. a 6. decembra) 
Vo vrecku nájdete zalaminované kartičky s číslami, 24 sirkových drievok a predlohu digitálnych 
číslic. Úlohou dieťaťa je previesť arabské číslice na digitálne za pomoci sirkových drievok. Pre 
uľahčenie alebo kontrolu je k dispozícii vzorkovník digitálnych číslic. 
Čo sa rozvíja: základy matematiky, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Po poskladaní číslice je možné spočítať počet drievok použitých na 
jednotlivé čísla. Dieťa si tiež môže číslice stierateľnou fixkou na kartičky napísať. 
 
Zostav obrázky (3., 11. a 19. decembra) 
V súboroch nájdete obrázky s vianočnou tématikou. Nie sú to obyčajné obrázky. Rozstrihali sme 
ich na 10 kusov a označili ich číselnou radou líšiacou sa o 1 až 6 čísel s zrastajúcou matematickou 
náročnosťou. 
Čo sa rozvíja: počítanie, rozvoj matematiky a logiky, predstavivosť, jemnú motoriku 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Keď sa obrázky poskladajú, môžete  popísať čo na nich vidíte. Je 
možné s nimi tiež dobre precvičovať zlomky, kedy napríklad vyzvete dieťa, aby vám ukázalo 3/10 
z obrázku. 
 
Čítaj so štipcami (4. a 16. decembra) 
Balíček obsahuje laminované kartičky s tromi obrázkami. Vedľa každého obrázku je i slovná 
doplňovačka. K dispozícii sú 2 žlté, 2 zelené a 2 modré štipce. V dolnej lište sú uvedené slabiky, 
ktoré je potrebné doplniť do slov. Každé slovo má svoju farbu a ta zodpovedá farbe štipca. Úlohou 
je umiestniť štipec danej farby na slabiku, ktorá doplní slovo. Úlohu je možné samostatne 
skontrolovať. Druhá časť vyžaduje na základe popisu priradiť daný obrázok. 
Čo sa rozvíja: slovná zásoba, čítanie, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Štipce je možné použiť i samostatne ako súčasť akejkoľvek aktivity. 
S dieťaťom sa môžeme rozprávať o obrázkoch, čo symbolizujú a aké tradície sú s nimi spojené. 
Môžeme dieťa vyzvať, aby samo popísalo predmet na obrázku a povedala nám, čo o ňom vie. 
 
Snehové počítanie (5. a 13. decembra) 
V každom vrecku nájdete 20 snehových bambuliek, zalaminované kartičky s číslami. Ďalšie 
kartičky s príkladmi a veľkú tabuľku pre umiestnenie bambuliek. Najskôr predložíte dieťaťu dané 
príklady. Jeho úlohou je vyriešiť príklad za pomoci bambuliek a správne priradiť výsledné číslo. 



Ak je znenie príkladu: 5+7, necháte dieťa vyskladať 5 bambuliek, k nim potom pridá ďalších 7. 
Spočíta všetky bambulky, a to je správny výsledok. Ten vyhľadá medzi číslicami. 
Čo sa rozvíja: počítanie, matematické schopnosti, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Pre väčšie deti je možné vynechať bambulky a nechať ich riešiť 
príklady len číselne. 
 
Zimné hodiny (7., 14. a 22. decembra) 
Vrecko obsahuje zalaminované kartičky, ktoré je potrebné zostaviť k sebe. Spojuje ich len jeden 
prvok, a to rovnaký čas. Jedny kartičky ho ukazujú na ciferníku, druhé digitálne a na tretích je 
napísaný slovne. Dieťa má za úlohu priradiť všetky hodiny, ktoré ukazujú rovnaký čas. 
Čo sa rozvíja: logika, orientácie v čase 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Určujte dieťaťu časy a spôsob vyjadrenia a ono bude priraďovať 
zodpovedajúce hodiny. 
 
Postav slová ( 8. A 15. decembra) 
K dispozícii je súbor písmen a súbor obrázkov s vianočnou tématikou. Samohlásky sú vyfarbené 
modrou a spoluhlásky červenou farbou, a tak je možné ich rýchlo roztriediť. Dieťa dostane 
obrázok a zostaví jeho názov z písmen. Úlohu si môže samostatne skontrolovať na zadnej strane 
obrázku. 
Čo sa rozvíja: poznávanie písmen, čítanie, písanie, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Písmená je možné využiť pre skladanie iných slov alebo skladanie 
slov podľa slabík. 
 
Postav hodiny (10. a 18. decembra) 
Úloha obsahuje predtlačené ciferníky, ktoré ukazujú určitý čas. Cieľom je previesť hodinová údaje 
do podoby digitálnych číslic za pomoci sirkových drievok. Správne prevedený čas je možné 
skontrolovať na zadnej strane kartičky. Pozor, úloha má vždy 2 správne varianty - jednu rannú a 
jednu poobednú, príp. večernú. 
Čo sa rozvíja: poznávanie času, digitálne číslice, jemná motorika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Je možné zadávať ďalšie časy, napr. Koľko je práve hodín. Dieťa 
môže hodiny roztriediť podľa dennej doby. 
 
Odkrývaj slová ( 12. december) 
Vo vrecku nájdete zalaminované kartičky. Úlohou je každému obrázku v páse priradiť počiatočné 
písmeno. Z počiatočných písmen vznikne slovo, ktoré má tematickú spojitosť so zimou a 
vianočným časom. 
Čo sa rozvíja: slovná zásoba, porozumenie reči, predstavivosť 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa si z písmen môže skladať vlastné slová. Prípadne môže 
poskladať celé slová, ktoré pomenúvajú jednotlivé obrázky. 
 
Algeobramy (17. december) 
Táto úloha obsahuje kartičky s príkladmi a obrázkové symboly. Tieto symboly majú na každej 
karte inú hodnotu. Cieľom je prísť na to aká je skrytá hodnota daných symbolov.  
Čo sa rozvíja:  počítanie, logika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Je možné dieťati vymyslieť ďalšie príklady alebo s obrázkami ďalej 
počítať. Pre lepšiu názornosť odporúčame pripojiť i bambulky z predchádzajúcich úloh. 
 
Poznaj slovo (20. december) 
Na kartičkách sú obrázky s vianočnou tématikou a tiež ich pomenovania, a to v modrom, zelenom 
alebo žltom rámčeku. Jednotlivé písmená sú poprehadzované, a tak nie je na prvý pohľad zrejmé, 
ktoré slovo patrí ku ktorému rámčeku. Úlohou je priradiť jednotlivých obrázkom slová podľa 
farby rámčeku pomocou zodpovedajúceho kolíčku.  
Čo sa rozvíja: matematické schopnosti, predstavivosť, logika 



Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa môže popisovať jednotlivé obrázky. 
 
Uhádni výsledok (23. december) 
Na kartičkách sú uvedené slovné úlohy. Na zadnej strane je možné výsledok skontrolovať. V 
pravom dolnom rohu kartičky je možné zistiť´ obťažnosť. 
Čo sa rozvíja: matematické schopnosti, predstavivosť, logika 
Ďalšie tipy pre prácu s úlohou: Dieťa si môže vymyslieť svoje vlastné slovné úlohy a zadávať ich 
súrodencom alebo kamarátom. 
 
Zaves ozdoby (24. decembra) 
Upečené, nakúpené, na Vianoce všetko pripravené? Už len zostáva zavesiť ozdoby na stromček. 
Dotvorte si reťaz s nápisom veselé Vianoce. Môžete ho zavesiť na stromček, nad kozub alebo 
nechať na nástenke. 
Čo sa rozvíja: kreativita, porozumenie textu 
 


