
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2 - Manuál 
 
Jedná se o sadu 24 úkolů určených pro děti předškolního věku (4–6 let) na adventní období.   
 
Jak s kalendářem zacházet? 
Adventní kalendář slouží jako smysluplná alternativa k cukrovinkovému kalendáři pro 
odpočítávání dnů do Štědrého dne. Skládá se z 24 papírových pytlíčků označených čísly 1 až 24 a 
uložených v praktické krabici. Pytlíčky je možné zavěsit na šňůrku pro lepší přehlednost. Každý 
den od 1. do 24. prosince si dítě může rozbalit příslušný pytlíček s odpovídajícím číslem. V něm 
najde jeden úkol nebo jeho část.  
V následujícím textu je přiblíženo, jak pracovat s jednotlivými úkoly: 
 
Barevné šály (1. prosince) 
V pytlíčku najdete 16 barevných bambulek, zalaminovanou kartičku s barevnou šálou a dřevěnou 
pinzetu. Úkolem prvního dne je seřadit bambulky podle barev na jednotlivé šály opatřené suchým 
zipem. Pro manipulaci s bambulkami používejte dřevěnou pinzetu, aby si dítě procvičilo úchopové 
schopnosti. 
Co rozvíjí: jemnou motoriku, rozeznávání barev 
Další tipy pro práci s úkolem: Pinzetu lze využít pro další aktivity – počítání s bambulkami nebo 
hra na malého přírodovědce. 
 
Vánoční abeceda (2., 6., 10., 14., 18. a 22.  prosince) 
Sada obsahuje celkem 36 kartiček s písmeny. Každé písmeno je přítomno ve 2 variantách. 
Jedenkrát jako šedý stín s jedním ze šesti symbolů. V druhém případě je písmeno vymalováno 
daným symbolem. Úkolem je vytvořit dvojice odpovídajícího si písmena. 
Co rozvíjí: jazykové schopnosti, logiku 
Další tipy pro práci s úkolem: Kartičky je možné používat i ke hře kvarteto v jeho obměněné verzi. 
 
Najdi rozdíl (3. a 20. prosince) 
Dítěti předložíme zalaminovaný proužek s pěticí obrázků a kolíček. Obrázky si nejdříve 
pojmenujte a charakterizujte. Poté požádejte dítě, aby připevnilo kolíček na obrázek, který je 
oproti ostatním rozdílný. Zkontrolovat si úlohu může samostatně na zadní straně kartičky. 
Co rozvíjí: logiku, představivost, jemnou motoriku 
Další tipy pro práci s úkolem: Kolíčky lze použít samostatně nebo spolu s kartičkami např. při 
počítání do 5.  
 
Spočítej obrázky (4., 8., 12. a 16. prosince) 
Pytlíček obsahuje sadu zalaminovaných kartiček a kolíčky. Na každé kartičce se nachází různý 
počet obrázků a výběr ze tří možných čísel. Cílem je připevnit kolíček ke správnému počtu 
obrázků.  
Co rozvíjí: matematické schopnosti, jemnou motoriku, představivost 
Další tipy pro práci s úkolem: Je možné puntíky a čísla odstřihnout a pracovat s nimi samostatně. 
Přiřadit vždy kolíček k počtu puntíků, který řeknete. 
 

Vytvoř cukrátka (5. prosince) 
V pytlíčku objevíte dva chlupaté drátky a korálky. Nejdříve si s dítětem popište (příp. ukažte 
obrázek) červenobílého vánočního cukrátka. Dítě má za úkol navléci korálky na drátek a ohnout 
jej do podoby cukrátka. Na začátku a konci je potřeba udělat smyčku, aby se korálky samovolně 
nedostávaly z cukrátka.  Pozor, konec drátku může být ostrý, upozorněte na to děti, nebo jim s 
úkolem pomáhejte.  
Co rozvíjí: jemnou motoriku, rozeznávání barev 



Další tipy pro práci s úkolem: Můžete dítěti navrhnout, aby korálky navlékalo podle určitého 
barevného módu - třeba jedno cukrátko bílé a druhé červené. 
 
Skládačka s čísly (7. prosince) 
Zalaminovaná kartička s vánočním motivem je rozdělena na dvě poloviny. Jedna polovina 
obsahuje číslo, druhá odpovídající počet sněhových vloček. Dítě má za úkol poskládat číselně si 
odpovídající obrázky.  
Co rozvíjí: počítání, jemnou motoriku 
Další tipy pro práci s úkolem: S dítětem si vyprávějte o Vánocích nad motivy skládačky. Udělejte ze 
skládačky číselnou řadu a počítejte i pozpátku. 
 
Postav obrázky (9. a 17. prosince) 
V pytlíku najdete jednotlivé části zalaminovaného obrázku označené čísly 1 až 5. Úkolem dítěte 
bude poskládat kompletní obrázek podle čísel.  
Co rozvíjí: počítání, jemnou motoriku, jazykové schopnosti 
Další tipy pro práci s úkolem: Po složení obrázku můžete pokládat otázky na čísla nebo rozeznávat, 
který z vyobrazených předmětů je nejmenší nebo největší. 
 
Zimní písmena (11. prosince) 
Pytlíček obsahuje zalaminované obrázky, které je potřeba sestavit do trojic. Dva obrázky vždy 
začínají na společné písmeno, se kterým je potřeba je spojit. Příkladem je písmeno H, ke kterému 
patří hvězda a hokej. Nebo písmeno B, ke kterému patří badyán a boby. 
Co rozvíjí: slovní zásoba, jazykové schopnosti 
Další tipy pro práci s úkolem: Můžete požádat dítě, aby zkusilo vymyslet další věci, které začínají 
na dané písmeno. 
 
Vánoční kreslení (13. a 15. prosince) 
Dítě se bude učit kreslení základních tvarů a grafomotorických návyků pomocí obtahování 
kontury předlohy. K dispozici jsou zalaminované kartičky s předlohami a stíratelný fix. Úkolem je 
tedy obtáhnout naznačenou šablonu. 
Co rozvíjí: představivost, jemnou motoriku, grafomotorika, soustředění 
Další tipy pro práci s úkolem: Představivosti se meze nekladou, proto pobídněte dítě, ať obrázky 
trochu přikrášlí. Sněhulákovi může nakreslit klobouk, nos nebo knoflíky.  
 
Ozdob stromečky (19. prosince) 
V tomto úkolu bude dítě zdobit stromečky. Zalaminované obrázky vánočních stromečků jsou 
označeny čísly 1 až 6. Každý stromeček je potřeba ozdobit bambulkami. Ale pouze v počtu, který 
je uveden na stromečku. 
Co rozvíjí: počítání, jemná motorika 
Další tipy pro práci s úkolem: Práci je možné ztížit přidáním pinzety či čínských hůlek pro přenos 
bambulek.  
 
Postav tvary (21. prosince) 
V balíčku najdete dřevěné špachtle a zalaminované předlohy s tvary. Na každé předloze je zároveň 
nakresleno, kolik špachtlí je potřeba k sestavení daného tvaru. Každý tvar si nejdříve pojmenujte 
a spočítejte počet naznačených špachtlí. Nechte dítě vybrat odpovídající počet špachtlí a sestavit 
určený tvar. 
Co rozvíjí: počítání, jemnou motoriku, představivost 
Další tipy pro práci s úkolem: Jakmile dítě bude aktivitu znát, je možné oddělat předlohy a nechat 
jej stavět po paměti. 
 
 
 



Počítání s bambulkami (23. prosince) 
Sněhové bambulky, zalaminovaná čísla a praktické komunikační proužky se suchým zipem 
poskytnou zázemí pro základy matematického uvažování. Základní práce s úkolem může být 
dvojí. Buďto na proužek vyskládáte určitý počet bambulek a dítě má přiřadit správnou číslici, 
anebo připevníte číslici a úkolem dítěte je přiřadit odpovídající počet bambulek na proužek  
Co rozvíjí: matematické dovednosti, jemnou motoriku 
Další tipy pro práci s úkolem: Úkol ztížíte přidáním dřevěné pinzety z dřívějšího úkolu pro přenos 
bambulek. Čísla lze využívat také samostatně a dávat dítěti otázky na počet věcí okolo. 
 
Počítání ozdob (24. prosince) 
V pytlíčku najdete zalaminované obrázky vánočních stromečků s ozdobami. Každý stromeček 
různé ozdoby. Nejdříve s dítětem rozeznejte barvy jednotlivých ozdob na stromečku. Následně je 
úkolem dítěte správně spočítat jednotlivé ozdoby a přiřadit k nim jejich počet na daném 
stromečku v podobě hrací kostky. Kartička s puntíky hrací kostky je opatřena suchým zipem pro 
lepší manipulaci. 
Co rozvíjí: počítání, logiku, jemnou motoriku 
Další tipy pro práci s úkolem: Kartičky s puntíky hrací kostky můžete používat i samostatně k 
počítání nebo při hře hodem kostkou, kdy má dítě za úkol rozpoznat daný počet a přiřadit 
odpovídající kartičku. 
 


