
1 Vyber hru 
a večer si ji zahrajte 

s rodiči.

Už má Ježíšek tvůj dopis? 
Určitě je tam plno krásných hraček 

a tady doma máš některé, se kterými si 
nehraješ. Dej jim další šanci 

a pomoz dětem, které hračky nemají. 
Koukněte se s maminkou a tatínkem 

na www.krabiceodbot.cz.

Připrav si 
básničku pro Mikuláše. 

Už se to blíží.

2.

.

3 .

Dnes slaví svátek Barbora, 
proto jí popřej vše nejlepší 

a zajdi si s maminkou utrhnout 
větvičku od třešně, která vám 

ve váze do Vánoc krásně rozkvete.
4 .

Dnes bude chodit 
Mikuláš s čertem a Andělem, 

namaluješ jim obrázek?5.

6 
Vytvořte si krásné 
papírové hvězdy 

do oken. 
.

DIY aktivity 

do adventního 

kalendARe

-
Jak na to:

Vytiskněte si jednotlivé kartičky, vystřihněte je a každý den nechte své děti jednu vybrat. 
Zažijí tak krásný advent plný překvapení. 

Kartičky můžete schovat do kapsiček adventních kalendářů nebo je vložte do sklenice, 
kterou vyzdobíte a děti necháte každý den vylosovat jednu kartičku.



Upečte s maminkou 
vánoční perníčky.7.

Pravý čas na vánoční pohádku. 
Jaká je vaše nejoblíbenější? 

Večer před spaním si ji přečtěte.8.

Vytvoř vánoční přání 
a pošli je svým blízkým.9 .

Umíš vánoční koledu? 
Pojď se jí naučit a zkus zahrát 

na nějaký hudební nástroj. 
Tvé fantazii se meze nekladou.

Tajně potěš někoho, 
koho máš rád.

Zapal s rodiči už třetí svíčku 
na adventním věnci a popovídejte 

si o tom, co vám dnes udělalo
 největší radost.

1.

2 .

Uvařte si s maminkou dětský 
vánoční punč a pozvěte tatínka 

na drink.3 .

Jak podle tebe voní Vánoce? 
Provoň celý váš dům 

purpurou, skořicí 
nebo františkem.

I ptáčci si zaslouží 
krásné Vánoce. 

Připrav jim něco na zub. 
Rodiče ti poradí.

Čas na rodinný večer s hrou.
 Jakou vybereš tentokrát?

Už jsi ochutnal/a 
maminčino cukroví? 

Pokud ne, ochutnej ho 
a pak dojdi mamince říct, 

jak moc ti chutnalo.

Co takhle pořádná 
koulovačka? Není sníh? 

Tak udělej papírové 
koule nebo polštářovou bitvu.

10.
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17.

18.

Víš, kdo je světlonoš? 
Napovím ti: 

Dnes si dojdi pro Betlémské světlo . 
Nezapomeň s rodiči zapálit 

další svíčku na adventním věnci.

Dones zvířátkům něco 
dobrého na zub do lesa.
 Cestou můžeš s rodiči 
pojmenovávat stromy, 

které vás obklopují.

20.

21.

Už se to blíží.  
Pomůžeš mamince a tatínkovi? 

Zkus si uklidit v pokojíku hračky 
a řekni jim, jak moc je máš rád/a.

Je štědrý den. 
Na dnešek jsi se tak moc těšil/a. 

Víš jaké se dnes dodržují tradice? 
Dej mamince pusu pod jmelím 

a zeptej se jí.

23.

24.

9 .1

Nakresli rodičům 
obrázek.

22.
Uspořádej si s rodiči večírek. 

Vánoční jolku. 
Uvařte si horké kakao, 

pusťte si oblíbené písničky 
a začněte tančit. 

Nejlépe ve vánočním pyžamu.


