


KRÁMKOVÉ TVOŘENÍ 

Moje milé a milí, 

blíží se adventní čas a jeho první velká událost – Mikuláš. S Mikulášem je 
neodmyslitelně spjata nadílka a adventní kalendáře. Někdo s jeho nadílkou čeká na 
Mikuláše, někdo ho uchystá jako překvapení hned na 1. prosince. Ať to máte tak 
nebo tak, adventní kalendář je hravá záležitost a Váš průvodce adventním časem. 
Vyrábím a vymýšlím dětem adventní kalendáře každý rok. A protože ho nechci plnit 
sladkostmi, každý rok chystám dětem jiné překvapení.  

Naštěstí vrána k vráně sedá, takže kolegyně Janinka s dětmi, Klárkou (10) a 
Štěpánkem (8), jsou na tom podobně. Společně pro Vás vyrobili dva naprosto skvělé, 
neokoukané a vtipné adventní kalendáře – a opravdu moc se jim to povedlo. Věřím, 
že Vám budou skvělou inspirací a vyrobíte si podle nich své vlastní letošní adventní 
kalendáře. Navíc přidali i adventní odpočítávání, které si můžete vyrobit během 
chvilky i s menšími dětmi, aby viděly, kolik že jim to dní ještě zbývá do Vánoc a 
Ježíška . Záměrně jsme při výrobě kalendářů nepoužili jako náplň sladkosti. 
Myslíme si, že dnes děti mají tolik sladkého, a v prosinci obzvlášť, že jim to spíš 
škodí. Vtípky nebo různé adventní úkoly jsou mnohem lepší náhradou .  

S výsledky Vašeho tvoření se nám můžete pochlubit na facebookové stránce 
Krámku pro děti nebo je pošlete na můj email: tamara@kramekprodeti.cz. Těšíme 
se :-). 

Přejeme Vám krásný podzimní čas a veselý a hřejivý začátek adventu. Za Krámek, 
Tamara 

 

VTIPNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ Z OŘÍŠKŮ 

Na výrobu vtipného oříškového kalendáře budete potřebovat: 

 Vlašské ořechy 

 Nůž nebo jiné pomocníky na louskání 

 Zlatá pastelka, fixa či barva 

 Alobal 

 Provázek 

 Kniha vtipů nebo vtípky stažené z internetu 

 Papíry  

 Tužka či pero 

 Fixy 

 Nůžky 
 

 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ Z KINDER VAJÍČEK  

Pidižvíci, mimoňové, andílci, čerti, skřítci…co máte nejraději? 

Adventní kalendář z kinder vajíček je kouskem zářivých barev v podzimních a zimních 
dnech. Kalendář ukrývá rodinné úkoly, které Vám pomohou prožít adventní čas spolu při 
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aktivitách, které Vás budou těšit, budete si užívat vzájemné společnosti a v pohodě a klídku 
se pomalu blížit ke Štědrému dnu. Při výběru úkolů můžete využít naši inspiraci níže, nebo si 
vymyslet vlastní úkoly. Takové, které odráží zvyky a oblíbené činnosti Vaší rodiny a dětí. 
Úkoly si můžete naplánovat podle náročnosti na všední den či víkend, v případě potřeby je 
možné úkoly v průběhu adventu měnit. Jistě nemusíme říkat, že vajíčka je ideální otevřít 
hned ráno – věřím, že žádné dítě tomu neodolá a jeho první cesta po probuzení povede 
právě tam.  

Vajíčka si můžete nazdobit v jakémkoliv stylu – Janinka s dětmi si vybrali pidižvíky a při jejich 
výrobě se opravdu vyblbli a bavili. A na výsledku je to znát   

A co je k výrobě potřeba? 

 Kovový kruh a vánoční řetěz na jeho ozdobení. Pokud ale chcete, můžete si pověsit 
figurky na větev, přírodní věnec, na šňůru, na kříž vyrobený z ramínek….prostě co se 
Vám bude hodit a líbit.  

 Prázdná kinder vajíčka 

 Tavná pistole a obyčejné i flitrové náplně 

 Nalepovací oči na zdobení 

 Bambulky na zdobení 

 Alobal 

 Vývrtka či vrtáček k proděravění vajíček 

 Papír  

 Provázek na zavěšení vajíček 

 Stužky na zavěšení věnce 

 Fixy a popisovače 

 

ODPOČÍTÁVÁNÍ DO VÁNOC 

Tento jednoduchý adventní kalendář zvládnou vyrobit s asistencí i 4 letí prckové. Řetěz 
postupně ubývá a tak ukazuje, kolik času ještě do Vánoc zbývá. Jednotlivé části řetězu 
mohou být označeny pouze čísly, ale pokud máte chuť, můžete je popsat i milým vzkazem, 
vánočním úkolem apod.  

 Vánoční papír 

 Nůžky 

 Fix nebo popisovač 

 Sešívačka nebo lepidlo 

 

ČÍM NAPLNIT ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

Kromě klasických sladkostí, ovoce či oříšků se dá plnit ledasčím jiným . My jsme postupně 
vyzkoušeli několik variant, a některé jsme pro Vás našli zachycené v síti. 

Drobné dárečky: 

- Puzzle, rozdělené na 24 různých hromádek, si děti postupně skládají do 
výsledného obrázku. Motiv a velikost puzzlí zvolte podle věku dětí. Sehnat puzzle 
s Vánočním motivem dá někdy práci, ale oblíbený motiv také potěší. 

- Různé skládačky či stavebnice, které si prcek postupně sestavuje. 
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- Betlém – každý den figurka a dítě si postupně sestavuje svůj Betlém. Lze to spojit 
s vyprávěním celého příběhu a různými dalšími zajímavostmi, vyprávěním nebo 
doprovodnými aktivitami, např. omalováváním. 

- Každý den omalovánka se zimním či vánočním motivem.  
- Pro holčičky drobnosti do vlasů. 
- Každý den jedna vánoční koleda nebo básnička, kterou si společně zazpíváte. 
- Malovací samolepková sada. První den najde dítě papír, každý další jednu 

samolepku, kterou si může do obrázku nalepit a zbytek dobarvit.  
- Každý den najde dítě obrázek z pohádky, kterou si ten den přečtete. Hádá, která 

to bude. Namaluje svůj obrázek z téže pohádky. 

 

Adventní úkoly. Naplnit Váš kalendář můžete některými z těchto úkolů : 

1. Mamka /taťka dnes přečte pohádku před spaním. 
2. Vyrobte vánoční přáníčka a pošlete je. 
3. Pomozte mamince péct/zdobit cukroví. 
4. Běžte na procházku a natrhejte Barborku. 
5. Zahrajte si dnes některou z Vašich oblíbených společenských her (Člověče, nezlob 

se, Pexeso, Karty, Domino apod.) 
6. Pomozte mamince upéct vánočku. 
7. Běžte do lesa nakrmit zvířátka. 
8. Běžte do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka. 
9. Vyrobte si vánoční ozdobu/věnec a ozdobte si dům/byt. 
10. Dejte ptáčkům. 
11. Vyzdobte vánočně okna. 
12. Zpívejte vánoční koledy. 
13. Jděte na vycházku / koncert / do divadla na pohádku. 
14. Namasírujte si záda. 
15. Složte si puzzle / nebo jinou stavebnici 
16. Vymyslete program na celý den – dnes děláme, co si přejete.  
17. Zapalte 1./2./3./.4. svíčku na adventním věnci 
18. Protřiďte si hračky a ty, co nepotřebujete, darujte dál.  
19. Připravte si punčochu na nadílku a zkuste v ulicích najít Mikuláše 
20. Běžte se podívat na kapry a schovejte si šupinu pro štěstí. 
21. Před spaním se vzájemně namasírujte. 
22. Udělej si bunkr a popros maminku nebo tatínka o nějakou dobrotu, kterou si tam sníš. 
23. Ukliď si pořádně pokojíček. 
24. Zahrajte si loutkové nebo stínové divadlo. 
25. Vyber, co bude dnes k večeři a pomoz s její přípravou. 
26. Až bude tma, zapalte venku prskavku. 
27. Vyrobte si lodičky z ořechů a v lavoru si je pouštějte. 
28. Zatančete si společně. 
29. Večer si vyměňte s rodiči role – přečti nebo vyprávěj jim pohádku, připrav jim hru.  
30. Dej sousedům do schránky milý vzkaz nebo přání. 
31. Zhasněte světla, zapalte svíčku a povídejte si  
32. Dnes se celý den usmívejte a buďte laskaví. 
33. Tajně potěš někoho, koho máš rád. 
34. Dnes se k večeři všichni převlékněte do kostýmů. 
35. Jděte bruslit. 
36. Jděte na vánoční výstavu (např. betlémů) 
37. Navštivte vánoční trhy. 
38. Vánoční úkoly – na každý den křížovka, rébus, spojovačka apod.  
39. Pusťte si vánoční pohádku.  



40. Jdi večer ven a najdi alespoň jedno souhvězdí na obloze.  
41. Vyrobte si vánoční vločky z papíru a dejte je do oken. 
42. Jděte na večerní procházku a počítejte světýlka. 
43. Vyrobte z ovoce ozdoby na stromeček. 
44. Zapalte si Františka nebo purpuru. 
45. Napište dopis Ježíškovi. 
46. Postavte adventní svícen z dupla/lega. 
47. Navštivte babičku a dědu, nebo jim zavolejte. 
48. Prohlédněte si fotoalba a povídejte si. 
49. Zjistěte, jaké vánoční tradice mají v jiných zemích. 
50. Společně nakreslete Vaši rodinu. 
51. Vyrobte hřebíčkový pomeranč. 
52. Zahrajte si ochutnávačku (se zavázanýma očima ochutnávejte kousky jídla). 
53. Vyrobte si ze sklenice lucernu a jděte pro betlémské světlo. 

 

Určitě Vás ještě nějaké úkoly napadnou. A když budete mít chuť, podělte se s námi . 

 



Vtipný adventní kalendáø z oøíškù









Adventní kalendáø z kinder vajíèek
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