Kvídove adventné aktivity
Milé de t i a r odič i a ,
blížia sa nám Vianoce, je tu adventný čas, v ktorom by sme sa na ne mali pripravovať.
Nielen tak, že sa budeme usilovne tešiť na Ježiška a doma trochu upratovať, ale i tak,
že sa viac upokojíme a budeme myslieť na ostatných okolo nás. Okrem ľudí napríklad
i na prírodu alebo zvieratká. Kvído má pre vás na tento čas pripravené inšpirácie
na rôzne aktivity, ktorými si váš advent môžete spestriť. Úlohy sú napísané
na lístočkoch, ktoré si môžete vystrihnúť, prípadne zlepiť, aby boli obojstranné
a potom deťom schovať do vášho vlastného adventného kalendára. Pokiaľ ešte
nemáte adventný kalendár, môžete ho jednoducho vyrobiť napr. z 24 obálok, vreciek,
škatuliek, ponožiek atď.

ČO VÁM KVÍDO DO ADVENTNÉHO KALENDÁRA PRIPRAVIL?
Na každý adventný deň vám Kvído pripravil krátku časť príbehu, ktorú môžete vy
spoločne s deťmi domýšľať, ako bude pokračovať, alebo sa pokúsiť odpovedať na
hádanku, ktorá sa v príbehu objaví. Pokiaľ máte chuť, môžete si spoločne vyrobiť
i malý komiks. Ku každému dňu si namaľovať, čo sa Kvídovi prihodilo.
Aktivitou, ktorú na každý deň v kalendári nájdete, sa môžete inšpirovať a urobiť
ju tak, ako Kvído navrhuje, alebo úplne inak podľa vašej fantázie. Tiež pre vás
máme prázdne lístočky, keby ste chceli do kalendára pridať nejakú vašu vlastnú
obľúbenú aktivitu.
Prajeme vám spoločne s Kvídom príjemne strávený adventný čas!

Váš Kvído
a jeho tím z Albi
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Aj Kvído, naša známa červená chobotnička,

Prvá sviečka adventného venca sa mala

slávi každý rok Vianoce. Raz pred Vianocami

zapáliť v nedeľu 29. 11., ale možno doma

sa rozhodol, že navštívi...

veniec ešte nemáte, tak si ho môžete

Keď tam Kvído prišiel, veľmi ho prekvapilo, aký
mali doma na stole pekný adventný veniec.
(Milé deti, domyslite si, za kým mohol Kvído ísť.)

vyrobiť. Pokiaľ ho už máte, skúste vyrobiť
nejaký ďalší malý svietnik spoločne s deťmi.
Jednoduchým adventným vencom pre deti
môžu byť 4 čajové sviečky na tanieriku
s machom, ktorý je nejako pekne dozdobený
prírodninami
– orieškami,
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škoricou či
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badiánom.

Kvído sa rozlúčil a rozhodol sa, že pôjde ďalej.

Dnes urobte dobrý skutok, napríklad vyberte

Vydal sa cez park a naraz započul, že tam

darček pre niekoho, kto to potrebuje. Keď

niekto plače. Bol/o to...

popátrate na internete, určite nejaké možnosti
nájdete.

Kvído hneď prišiel na pomoc.
Kv ídove tipy: Staňte sa Ježiškom deťom
(Deti, domyslite si, kto tam plakal.)

z detských domovov.
(napr. lodkanadeje.eu alebo rozumacit.sk.)
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Kvído šiel ďalej
a naraz videl, že na zemi leží

Pokiaľ ste ešte nenapísali

nejaký papier.

list Ježiškovi, je na čase
to urobiť.

Bolo na ňom napísané: „Milý
Ježiško, tento rok by som si

Kvído má pre vás pekný tip

prial...“ a podpísaný

na týchto stránkach:

bol lúpežníkov

Aktivity s Kvídom

syn Cipísek.
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Tento deň, 4. december, stretol Kvído skupinku

Áno, niesli vetvičky z čerešňového alebo

dievčat, ktoré niesli v r uk ách vet v ičky.

višňového stromu, takzvané Barborky. Doma

Uhádnete, aké vetvičky to boli?

sa vložia do vázy s vodou a mali by do Vianoc
vykvitnúť.
Vyskúšate to tiež?
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Áno, dnes 5. 12. chodí

5. decembra šiel

Mikuláš s čertom

Kvído malou dedinkou

a anjelom. Vymysli si

a zrazu sa veľmi

svoju vlastnú

vystrašil, pred ním stáli

básničku, ktorú dnes

3 postavy. Uhádnete,

Mikulášovi alebo svojim

kto pred ním stál?

rodičom povieš.
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Cesta priviedla Kvída do lesa. Chvíľ ku išiel,

I zvieratká potrebujú v zime niečo jesť.

obdivoval pekné stromčeky a zaujímavé skaly,

Vymyslite, čo by im chutilo, a choďte im niekam

keď v tom ho prekvapilo naozaj zaujímavé

do lesa prichystať malú hostinu (gaštany,

zvieratko. Bolo/i to...

žalude, jablká a pod.). Môžete z ich jedla
vyrobiť i malé ozdôbky a ozdobiť nejaký strom.

(Deti, domyslite, čo to bolo.)

Len pozor, nechajte tam len prírodné veci,
žiadne špagátiky.
Dnes je i druhá adventná nedeľa, nezabudnite
zapáliť ďalšiu sviečku.
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Kvídovi sa v lese síce veľmi páčilo, ale vyhladol,

Dnes je čas na pečenie perníčkov či iných

tak si spomeňte, že tu za rohom býva jeho

koláčikov. Nájdite obľúbené vykrajovačky

kamarátka, ktorá pečie veľmi dobré...

a recepty, a pustite sa do jedla.

Deti, vymyslite, akú má Kvído kamarátku a čo

Tento rok by sa mohli deti trochu viac zapojiť

rada pečie.

ako minulý rok – napríklad si môžu samy
povedať, čo sa bude piecť, alebo môžete nájsť
nový recept atď.
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Pr ipravte si malé divadelné

Kv ídova k amarátk a poz vala

pred s tave nie. Môže te ho

Kv íd a na večer né divadelné

n ac v ič ovať a p r edv ies ť n a

predstavenie. Koná sa v lese na

Štedr ý deň alebo si môžete

čistinke a hrá sa...

urobiť predstavenie rovno dnes.

Čo myslíte, deti,

Pohodlne sa usaďte,

čo sa tam hralo?

začíname...
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Kvído sa rozlúčil so svojou

8
Vymyslite si

kamarátkou a šiel ďalej.

kúzelnú rastlinu,

Išiel po ceste pozdĺž vody,

ktorá plní kúzelné

zrazu uvidel veľmi zaujímavé

priania,

rastliny...

a namaľujte ju.

(Deti, domyslite si, ktoré
rastliny tam videl.)
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Dnes si vyrobíte snehuliaka. Že nie je vonku
sneh? Nevadí. Môžete ho vyrobiť napríklad
z papierových alebo polystyrénových gulí, alebo
si vezmite bielu ponožku, nasypte do nej ryžu

Ďalší deň sa Kvído zobudil a zistil,

a zaviažte ju tak, aby vznikli akoby snehuliakove

že je mu zima. Nasnežilo. Hurá,

gule. Na hornú guľu namaľujte oči, ústa, nos

bude môcť stavať snehuliaka.

a máte snehuliaka.

Ale nie takého ako poznáme my,
chobotnica stavia iného.

10

10

V snehu sa Kvídovi nešlo veľmi dobre, trochu

Áno, poštár niesol na chrbte v rece plné

sa prepadal. O chvíľu počul nejaké vzdychanie.

vianočných prianí, ktoré si ľudia navzájom

Išiel za ním poštár a niečo niesol na chrbte.

posielajú. Je čas poslať tiež niekomu nejaké
pekné vianočné prianie.

Čo myslíte, čo to niesol poštár na chrbte?
Môžete ho kúpiť v Albi :),
Vianočné priania
alebo nejaké namaľovať a vlastnoručne napísať
i adresu. Nie je to ťažké. Vaša babička s dedkom
budú určite nadšení.
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Bola to Lucia, večer pred svojím sviatkom
kontrolovala, ako majú ľudia upratané.
Kvído sa rozlúčil s poštárom, šiel
ďalej a naraz uvidel zaujímavú

Je to tu, deti, je čas na upratovanie. Môžete

postavu – bola celá zahalená

z toho ale urobiť súťaž, kto si uprace lepšie,

v bielom rúchu a nakukovala

alebo sa nauč te niečo nové – napr íklad

ľuďom do domov.

umývať zrkadlá, zložiť si tričko alebo vysávať
vysávačom.

Kto to bol? Uhádnete to, deti?
Zajtra, 13. decembra, bude mať
sviatok.
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Áno, krtko Kvídovi ponúkal dážďovky. Blee,
V ďalšiu adventnú nedeľu šiel Kvído navštíviť

tie si Kvído teda na desiatu nedal.

svojho kamaráta krtka. Ten žije v podzemí,

Vy si dnes môžete vyskúšať, ako to vyzerá, keď

a tak tam bola tma, ale za chvíľu sa Kvído

sa urobí takzvaná čierna hodinka. Zhasnite

celkom rozkukal. Krtko Kvídovi ponúkol

všetky svetlá na elektrinu, vypnite počítače a vaše

svoju obľúbenú desiatu. Boli to...

mobilné telefóny, a naopak, zapáľte už tri sviečky

Čo myslíte, deti, čo taký krtko rád papá?

na adventnom venci, prípadne i ďalšie sviečky
a hodinu sa len všetci spoločne rozprávajte.
Napríklad o tom, čo sa vám minulý týždeň
prihodilo, čo vás potešilo
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alebo i nahnevalo.
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Vyrobte si doma papierový stromček – len
zelený, bez ozdôb a pripevnite ho napríklad
magnetom na chladničku. Potom vyrobte pre

Kvídovi sa u krtka veľmi páčilo,

každého člena rodiny 3 malé papierové

pretože sa o neho krtko pekne

ozdôbky s jeho menom. Tie potom dajte

staral. Keď sa s ním lúčil, tak mu

niekam, kde ich všetci uvidia. Keď budete chcieť

poďakoval, že bol na neho taký

v nasledujúcich dňoch niekomu z rodiny za

dobrý a že bol veľmi milý hostiteľ.

niečo poďakovať, tak mu to pekne povedzte,
Čo myslíte, čo sa Kvídovi u krtka

poďakujte a zaveste mu jednu jeho ozdôbku

mohlo najviac páčiť?

na papierový stromček (môžete ju prilepiť
lepidlom). Kto z vás bude mať ako prvý všetky
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svoje ozdôbky na stromčeku?
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Kv ído šiel ď alej a s t re tla ho s tonožk a .

Dnes si pripravte dráhu pre bosé nôžky

A stonožka hovorí: „Ach, to je práce. Každý deň

u vás doma na zemi. Prineste čokoľvek, po

si obúvam 100 topánok a musím zaviazať 100

čom by sa dalo chodiť. Môžete priniesť i rôzne

šnúrok. Ty sa máš, Kvído, ty máš len ... nôh.“

prírodné materiály (žalude, gaštany, lístie,

Viete, koľ ko nôh má náš Kvído? A viete,
koľ ko nôh by mal mať, pokiaľ by bol pravá
chobotnica?

malé kamienky) alebo len to, čo nájdete doma
(malé kocky zo stavebnice LEGO, ryžu alebo
veľ ké drevené puzzle). Pripravte z toho malú
dráhu. Vyzujte topánky i ponožky a skúste
ju prejsť.

Kvído ale stonožke povedal:“ Vieš, ja aj tak
chodím bosý, moje nohy alebo skôr chápadlá,
si už na to zvykli.“
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Ako sa vám to páčilo?
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Áno, bola to snehová vločka.
Vy si dnes môžete vyskúšať

Hneď ako sa rozlúčil so

vyrábať vločky z papiera. Určite

stonožkou, pošteklilo Kvída

to poznáte, zoberte si papier,

niečo na nose. Bolo to studené,

vystrihnite z neho väčší krúžok,

biele a rýchlo sa to topilo.

ktorý zložíte a potom do neho
nožnicami vystrihujte rôzne

Čo to bolo?

otvory. Keď sa papier otvorí,
vločka je hotová.
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Kvído bol pozvaný ešte k jednému zvieratku –

Dnes sa doma zahrajte nejakú stolovú hru.

bol to slon, ktorý býval v neďalekej zoo. Slon

Detské hry

ho pozdravil a hovorí, že sa občas trochu nudí.
Poprosil Kvída, či by sa s ním nezahral...
Vymyslite, deti, na čo sa slon najradšej hrá.

Pr ípadne si môžete zahrať rovno tur naj
vo viacerých partiách, nejaké kratšie hry,
napríklad hry Prší alebo Kvídove Pexesá pre
bystré hlavičky.
Pexesá pre bystré hlavičky
Ako to zvládate, keď práve nevyhráte? Nie je
niekto z vás občas smutný?
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Keď sa so slonom zahrali, šli spoločne ešte
navštíviť opičku Amálku. „Čo to robíš?“ zaujímal
sa Kvído. „Čo by som, natáčam pozdrav pre
malých kamarátov. Oni zostali v Afrike. Tak

Pripravte si zaujímavý

sa na Vianoce neuvidíme. Posielam im teda

rodinný videopozdrav pre

aspoň pozdrav na diaľ ku.“

niekoho, koho cez vianočné

Viete, ako sa dá poslať pozdrav na diaľ ku?

sviatky neuvidíte. Môže to byť
vtipný tanec, zveršovaný pozdrav
alebo divadelná scénka.
Je to len na vás.
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Oslík Vojto vždy pred V ianocami chodí
zohrievať malého Ježiška do Betlehema, ktorý
Kvído sa rozlúčil s opičkou a šiel za ďalším

v zoo každý rok postavia.

kamarátom – oslíkom Vojtom. Vojto vôbec

Vyrobte si tento rok váš vlastný betlehem.

nebol vo svojej ohrádke s výbehom. Mačka,

De t i môž u r obiť jednoduché papie r ové

ktorá Kvída pozorovala, mu prezradila, že je

postavičky, napríklad z papierových roliek

Vojto tam vedľa pod vianočným stromčekom,

alebo si ich vymodelovať z modelovacej hmoty.

pod prístreškom, kde sú postavy a nejaká
malá kolíska. Vraj tam trávi čas vždy pred
Vianocami a chodí sa na neho dívať mnoho ľudí.
Čo myslíte, deti, čo ten oslík Vojto pred Vianocami
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Kvído sa rozlúčil so svojimi kamarátmi

Posledná adventná nedeľa láka na prechádzku

v zoo a pozval kamaráta Sokolíka na

do prírody, najlepšie nejakou tajuplnou cestou za

poriadny výlet niekam do prírody. Tento

pokladom. Schovajte deťom v prírode „poklady“

deň sa vydali na zrúcaninu jedného hradu.

a pomôžte im pri ich hľadaní napr. indíciami.

vždy robí?

Potom ich zaujala zaujímavá vec pod
hradbami, našli tam...

Čo všetko už deti poznajú zo sveta okolo
nás? Kvídova hra vás pri tvorbe indícií
môže inšpirovať.

Čo myslíte, deti,
čo tam našli?

Moje prvé kvízy Svet okolo nás
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Usporiadajte si doma rodinný hudobný kvíz.
Jeden z vás zanôti alebo zahrá na nejaký
hudobný nástroj pesničku a ostatní hádajú,

Kvído so Sokolíkom sa z nálezu

čo to je.

veľmi radovali a bolo im do
spevu. Vždy jeden z nich

Skúste do kvízu zapojiť čo najviac vianočných

zanôtil a druhý hádal, aká

piesní a možno je na čase sa naučiť novú

je to pesnička. Kvído má ale

koledu.

najradšej pesničky o ...
Čo myslíte, deti, aké pesničky
má Kvído najradšej a prečo?
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Kvído so Sokolíkom pokračovali ďalej, mali

V darčeku pre Eugena bola nová knižka.

naplánované, že na Štedrý deň pôjdu k ich

Pomôžte Ježiškovi s označovaním darčekov.

kamarátovi, škriatkovi Eugenovi. Už sa blížili

Pripravte malé menovky na darčeky pre tých

k jeho domovu a naraz vidia, že na zemi je

z vás, ktorí by mali u vás doma dostať darček.

darček s menom Eugen. „Asi ho tu stratil Ježiško,

Menovky pripravte Ježiškovi niekam na okno,

Eugenovi ho donesieme,“ povedal Kvído. Darček

on už ich určite nájde a na darčeky dá.

bol tvrdý, hranatý, menší a celkom ťažký.
Čo myslíte, čo bolo v tom darčeku?
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Áno, vever ičk a si pr ipravovala lodič k y
z orechových škrupiniek. Tiež si ich na zajtra
Keď sa Kvído so Sokolíkom

pripravte, budete ich púšťať po vode. Poproste

blížili k Eugenovi, všimli si

rodičov, nech vám opatrne rozlúsknu oriešok

veveričku, ako lúska oriešky.

a pripevnite do jeho škrupinky malú sviečku.

Ale nemala lieskové oriešky,

Potrebujete pre každého člena rodiny aspoň

mala vlašské. A lúpala ich tak

jednu lodičku, nech na Štedrý deň zistíte, kto
sa vydá do sveta.

nejako zvláštne, opatrne.
Čo myslíte, čo to veverička
robila?
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Je to tu, dnes je Štedrý deň. U Eugena bolo

Vašej fantázii sa medze nekladú. Vymyslite pre

všetko krásne pripravené. Bol tu stromček,

každého člena rodiny ten najzaujímavejší

jedlo sa varilo, bolo tu krásne upratané. Sviečky

darček, ktorý by sa mu páčil. Je jasné, že to

horeli, ale potom sa Eugen zarazil: „Veď ja som

v skutočnosti Ježiško nemôže všetko splniť,

zabudol povedať Ježiškovi, že tu dnes budete.

ale vy sa môžete zamyslieť, čo by sa každému

Neviem, či vám sem donesie darčeky.“ „To

mohlo naozaj páčiť. A nemusia to byť len

nevadí,“ povedali Kvído a Sokolík, „pre nás je

hmatateľné darčeky. Potom si môžete povedať

najväčší darček to...“

s ostatnými, či by sa im takýto darček naozaj
páčil.

Čo myslíte, že je
pre Kvída

Prajeme vám krásne

so Sokolíkom

a veselé Vianoce!

najväčší darček?
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Máte vlastný
nápad na Kvídovu
aktivitu?
Smelo do toho! :)

