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 Vytiskněte a natříhejte zvířátka, vytiskněte prostředí (les a zoo) a všechny
připravené úkoly (vánoční kvíz, popletená zima, přání pro maminku, dopis pro
Ježíška)
 Připravte si poklad - jeho součástí můžou být dobroty nebo drobnosti, které děti
potěší, ideálně s vánoční tematikou (vykrajovátka, vánoční ozdůbky, razítka a věci
na tvoření). Poklad uložte do nepromokavé nádoby a schovejte (bojovka se dá hrát
doma i venku, zálěží na vašich možnostech a naladění).
 Schovejte všechna zvířátka a zapiště si, kam jste zvířátka umístili. Po každém
úkolu budete dětem dávat nápovědy, kde zvířátka najdou. Pokud budete hrát
venku, zvířátka předem zalaminujte.
 Připravte si vytištěné úkoly, připravte si čisté papíry, tužky, fixy a pastelky pro děti. 
 Přečtěte dětem příběh a vysvětlete jim princip bojovky.
 Zadejte dětem otázky z Vánočního kvízu. Jednotlivé odpovědi si budou
zaznamenávat na papír. Nakonec zkontrolujete správné odpovědi.
 Dejte dětem nápovědu k hledání prvního zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
 Popletená zima - děti zakroužkují na vytištených zadáních, které předměty nepatří
do zimy.
 Dejte dětem nápovědu k hledání druhého zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
 Přání pro maminku - na vytištěný papír děti domalují dle vlastní fantazie přání pro
maminku / tatínka / babičku nebo koholkoliv, komu pak přání budou chtít dát.
 Dejte dětem nápovědu k hledání třetího zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
 Ochutnávání - předem připravte 5 druhů jídla a nakrájejte ho na malé kousky,
které budou děti poslepu ochutnávat a snažit se poznat, co právě jedly. Stačí děti
poprosit, ať zavřou oči a přetáhnout jim čepice. Může to být ovoce, zelenina, oříšky,
sušené plody. Jen předem zjistěte, zda děti netrpí nějakou potravinovou alergií.
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Návod pro rodiče

Milí rodiče, chcete si užít kouzelný adventní čas s dětmi? Pojďte si společně zahrát
bojovku a naladit se na nejkouzelnější období v roce. 

Nejdříve ze všeho připravte jednotlivé úkoly, které budou děti plnit. Součástí bojovky je
příběh a nápovědy, které dětem dáte za každý splněný úkol. Nápověda jim prozradí,
kam jste schovali zvířátko, které děti budou hledat a následně ho umístí do jednoho z
připravených prostředí (les nebo zoo), podle toho, kde zvíře žije. Pokud děti splní
všechny úkoly, najdou a dovedou zvířátka zpět domů, jako odměna na ně bude čekat
poklad, který předem také schováte. Kouzelný adventní čas tak bude moci začít!



13. Dejte dětem nápovědu k hledání čtvrtého zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
14. Koleda - správné vánoční kouzlo nejde přivolat bez zazpívání koledy. Zazpívejte si
společně tu vaši oblíbenou.
15. Dejte dětem nápovědu k hledání pátého zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
16. Dopis pro Ježíška - děti namalují na připravený vzor svá vánoční přání.
17. Dejte dětem nápovědu k hledání šestého zvířátka. Dítě pak umístí zvíře do
správného prostředí.
18. Všechny úkoly byly splněny, všechna zvířátka jsou v pořádku doma. Děti si zaslouží
odměnu v podobě pokladu:)

www.malenka.cz

http://www.malenka.cz/


Příběh
Už se děti těšíte na Vánoce?
A na co se nejvíc těšíte?
Jaké vánoční tradice doma držíte? Zpíváte koledy? Pečete cukroví? Děláte adventní
věnec? Vánoční výzdobu? Chodíte dávat zvířátkům do lesa dobrůtky, aby měla v zimě
co jíst?

Představte si, že některá zvířátka se ztratila a nemůžou najít cestu domů. Pomůžete
zvířátka najít, aby byla včas na Vánoce doma?

Výborně!

Stačí společně splnit několik připravených úkolů.  Za každý splněný úkol dostanete
nápovědu, kde ztracená zvířátka hledat.  Nalezené zvířátko pak dejte do jeho domova
– do lesa nebo zoo. Společným splněním úkolů a dovedením zvířátek do jejich domovů
vyvoláte vánoční kouzlo a přípravy na Vánoce budou moct začít!

Tak jdeme na to!
 









1. Vánoce jsou: 
 a) dobrý důvod proč mít vánoční prázdniny
 b) pohádková vesnička 
 c) svátky připomínající narození Ježíška

2. Advent, období očekávání narození Ježíška trvá
 a) 1 den
 b) 10 let
 c) 4 týdny

3. Adventní věnec zdobí:
 a) především pampelišky, někdy také kopretiny a sedmikrásky
 b) čtyři svíčky na větvičkách obvykle z jehličnanů
 c) čokoládová šlehačka a oříšek

 4. Betlém je:
 a) prášek na praní
 b) slané pečivo
 c) místo, kde se narodil Ježíšek 

5. Koleda je:
 a) zpívání ve vánočním čase
 b) lék proti bolesti
 c) jméno prvního astronauta, který přistál na Měsíci

6. Mezi vánoční pečivo patří:
 a) bábovka
 b) čokoládový dort
 c) vánočka 

7. O Štědrovečerní večeři jíme obvykle:
 a) smažené ještěrky
 b) palačinky se šlehačkou
 c) smaženého kapra, řízek a bramborový salát

8. Mezi vánoční zvyky patří:
 a) s ničím doma nepomáhat
 b) co nejvíc zlobit
 c) krájet jablíčka – když bude uprostřed hvězdička, budeme příští rok zdraví

Vánoční kvíz



9. Oblíbené vánoční cukroví je:
 a) pytlík gumových bonbonů
 b) žvýkačka s tetovačkou
 c) medové perníčky

10. O Vánocích myslíme především na to:
 a) jak potěšit své blízké a lidi, kteří nás potřebují
 b) jak z Ježíška vymámit co největší počet dárků
 c) abychom v televizi viděli co nejvíc filmů 







D O P I S  P R O  J E Ž Í Š K A

Milý Ježíšku, moc Ti děkuji, že každý rok děláš radost
dětem i jejich rodinám. Sice ještě neumím psát, ale své

přání pro letošní Vánoce najdeš v mých obrázcích.



Doufám, že se vám i vašim dětem bude bojovka líbit.
Dejte mi vědět na info@malenka.cz.

Pokud hledáte další tipy a inspiraci na aktivity s dětmi, přidejte
se do naší FCB skupinky Vše pro radost a rozvoj dětí - česky a s
ohledem na přírodu.

A jestli sháníte dárky na poslední chvíli, budu moc ráda, když je
nakoupíte u Malenky. 

Vybrala jsem pro vás chytré hračky, knížky, montessori pomůcky,
oblečení a přírodní kosmetiku od českých firem a řemeslníků.

Kouzelný advetní čas přeje Míša z Malenky ❤

www.malenka.cz

https://www.facebook.com/groups/411541743821453
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