
Adventný kalendár pre deti  
Pomôcky:  

- úvodný list pre deti   
- kartón rozmerov najlepšie 40x30cm  
- papierové vrecúška (môžu byť papierové, ušité alebo to môžu byť obálky, podľa toho, čo 

dom dá J) s úlohami a postavičkami (tie je potrebné vytlačiť, aby dokázali po prilepení stáť) 
označené číslami od 1-25 (na každý deň 1 úloha, postavičiek bude 21. Prvý deň bude vo 
vrecúšku tráva z papiera, 24. decembra použijeme miesto postavičiek svoje papierové 
srdiečka – o nich čítaj nižšie, Jozefovi a Márii sa povenujeme 2 dni za sebou)  

- štipce 25 ks (dajú sa nahradiť napr. kancelárskymi sponkami)  
- špagát na zavesenie  
- lepidlo na papier  
- nožnice  
- papierové srdcia pre každé zapojené dieťa v rodine, kde si každý deň po splnení úlohy 

nakreslia (alebo prilepia, opečiatkujú) 1 ozdobu, napríklad mašličku alebo hviezdičku, na 
konci tak budú mať srdiečka ozdobené 24 ozdobami  

- niečo na ozdobenie srdiečok – pečiatku, mašličku, ozdobný dierkovač, fixku na 
nakreslenie... čímkoľvek, čo doma máme  

- pomôcky podľa úloh vo vrecúškach  

 

Postup: Na začiatku si umiestnime špagát, kde nám to vyhovuje (u nás doma je dobré dať ho 
niekde vyššie, aby sme nemali v prvý deň pootvárané všetky vrecká J). Prichytíme naň 
vrecúška naplnené úlohami, postavičkami, príp. nejakou sladkou dobrotou (môžeme pripraviť 
zdravé pochúťky – sušené ovocie, želé cukríky z čistého ovocia, medové lízatko, domáci 
medovník...), kartón, úvodný list a srdiečka vystrihnuté z papiera (tie prichytíme spolu s 
vrecúškom č. 1). Nápady a možnosti ako si to vyrobiť je úplne na vás. Môžete použiť napríklad 
len peknú krabicu či košík, kde budú uložené všetky úlohy ho vrecúškach/obálkach/... Nejako 
takto to môže vyzerať:  

 

  



 



 

      

  



Prvý deň si vezmeme 4 veci: kartón, srdiečka, úvodný list a prvé vrecko. Každý deň si potom 
deti môžu vziať 1 vrecúško podľa čísel v poradí. Zjedia mňamku a my im pomôžeme s 
vystrihnutím postavičky, deti si ju môžu vymaľovať. Prilepíme si ju na kartónový podklad. 
Prečítame a v priebehu dňa splníme úlohu. Po jej splnení si pridáme ozdobu na svoje srdiečka. 
25. decembra deti budú mať kompletný Betlehem a vyzdobené srdiečka pripravené na 
Ježišovo narodenie J. Ak máme viac detí, môžeme dať postavičky a dobroty do vrecúška po 
viac ks, aj kartóny pridáme, aby si každé dieťa mohlo vyrobiť svoj Betlehem alebo sa môžu v 
prípade postavičiek striedať, v jeden deň ju vymaľuje jedno, na druhý deň druhé... a Betlehem 
vznikne jeden. Hotový/é Betlehem/y si môžeme umiestniť pod stromček.  

Tipy:  

Postavičky stačí na začiatku vystrihnúť do tvaru obdĺžnika, presnejšie ich môžete obstrihnúť až 
v daný deň, kým napr. deti budú jesť, čo si našli vo vrecúšku. 

8. decembra je Nepoškvrnené počatie Panny Márie, preto táto postavička, môžete informácie 
deťom prepojiť, ak budete napr. práve na sv. omši, alebo ak si budete čítať liturgické čítanie 
daného dňa.  

9. decembra budete pracovať so Svätým Písmom. Text je dosť náročný, preto po prečítaní 
môžete deťom znenie textu prerozprávať vlastnými slovami. Deti by si mali zapamätať 3 
myšlienky, ktoré môžete rozvinúť tak, že sa o nich porozprávate, môžete im povedať osobné 
svedectvo, ako ste niektorú z týchto vecí zažili na vlastnej koži (napr. ako ste zistili, že vás Boh 
pozná – napr. ste po niečom túžili a Boh to zariadil alebo keď ste už nevládali, ako vás Boh 
posilnil, povzbudil, možno aj cez niekoho iného), deti si isto rady vypočujú vaše „zážitky“.  

Na 14. decembra by bolo dobré pripraviť sa vopred. Úlohou Vás a detí bude darovať peniažky 
nejakej organizácii, či už osobne alebo na účet. Bolo by dobré, keby ste deťom vysvetlili, čo 
táto organizácia robí, komu pomáha, prečo by ste práve im chceli pomôcť vy. Porozprávajte 
sa o znevýhodnenej skupine, s ktorou pracujú a bude fajn, ak deťom ukážete aj nejaký obrázok 
alebo leták.  

15. decembra je úlohou upiecť koláč. Uistite sa vopred, že máte všetky potrebné ingrediencie.  

Všetky úlohy si môžete, samozrejme, prispôsobiť podľa veku, preferencií Vašich detí, možností 
Vašej rodiny.  

Betlehem si môžete položiť pod stromček. Je na Vás, kedy tak urobíte. Tu je napísané až 25., 
v deň Ježišovho narodenia, no môžete tak urobiť napr. už vtedy, keď ozdobíte stromček a 
Betlehem si dokončíte pod ním J.  

Vždy večer sa počas rodinnej modlitby alebo pred spaním môžete s deťmi porozprávať o 
danom dni. Môžete zistiť, čo si zapamätali, čo sa naučili, čo sa im podarilo, a čo nie ... Ak ide 
o celodennú úlohu, môžete im to pripomínať počas celého dňa, napr. dnes sa ako svätý Jozef 
snažíme poslúchať.  

Postavičky : chrobáčik, Ježiško a rybička nemajú podstavec, pretože sa lepia priamo.  

Hviezdu nalepíme na špajdľu a ako podstavec môžeme použiť plastelínu.  



  
 

Je dobré stále deťom pripomínať, prečo robíme tieto úlohy. Nie je to 
 síce napísané na každom lístočku, ale hovorte o tom každý deň.                       

 
DÔLEŽITÉ JE NAUČIŤ SA, ŽE BOH NÁS MILUJE A TÚŽI, ABY SME AJ  

MY MILOVALI JEHO A INÝCH!  
BOH JE S NAMI STÁLE, NO  ČOSKORO SI PRIPOMENIEME, ŽE  

PÁN JEŽIŠ PRÍDE NA TÚTO ZEM A NARODÍ SA NIELEN V BETLEHEME,  
ALE AJ V NAŠICH SRDIEČKACH. OZDOBME ICH PRETO LÁSKOU! 

 


