
Advent pro děti 2020 - vysvětlení aktivity a zadání úkolů 

 

Co mají o letošním adventu děti za úkol? 

 

- děti doprovázejí Marii a Josefa z Nazareta do Betléma, pomáhají jim při náročném putování 

a připravují svá srdce na narození Ježíška 

- děti mají k dispozici mapu (ke stažení na stránkách fary, popř. k rozebrání v kostele), kde 

putují po cestě – ta je rozdělená na čtyři úseky podle adventních nedělí. Po cestě jsou čtyři 

zastávky, vždy u jedné z lucerniček.  

 - lucerničky (zastávky) jsou na mapě pojmenované jako NADĚJE, POKOJ, RADOST, LÁSKA a 

vztahují se k nim úkoly, vždy na jeden adventní týden 

- za splněný úkol si děti vymalují a vystřihnou obrázky (ke stažení) a vyskládají jimi daný úsek 

cesty, aby se po ní Josefovi a Marii snadněji šlo (postavičky Josefa a Marie, které je možné 

posunovat postupně po mapě, jsou rovněž ke stažení) 

- cílem je doputovat až k Betlémské stáji, kde se narodí Ježíš, který nám přináší právě naději, 

radost, pokoj a lásku 

- každou adventní neděli bude zveřejněno video s vysvětlením a zadáním úkolu na následující 

týden 

- za splnění celého adventního putování je pro děti připravena drobná odměna (o tom jak a 

kde si ji vyzvednout, bude informace později – v některém z videí) 

 

Zadání jednotlivých úkolů: 

1. adventní týden: zastávka u lucerničky NADĚJE – úkol: poslat dopis nebo pohled, vyrobit 

vánoční přání nebo namalovat obrázek, popř. zatelefonovat bližním (nemocným, 

osamoceným, babičce, dědečkovi, koho jsme dlouho neviděli (za splnění stříháme obrázky 

lístků a lepíme na cestu) 

2. adventní týden: POKOJ: modlitba osobní nebo společně s rodinou u adventního věnce (za 

splnění kamínky) 

3. adventní týden: RADOST: udělat někomu radost – např. rodičům (pomoc s nádobím, 

pečením, tátovi venku) prarodičům, sourozencům (pomoc s učením, úklidem pokoje, hra 

s mladším sourozencem), zvířátkům (vyrobit nebo nasypat krmítko, zaplnit krmelec senem) - 

(za splnění zrnka písku) 



4. adventní týden: LÁSKA: říct někomu upřímně Mám tě rád, obejmout, pochválit za to, co se 

mu povedlo (za splnění větvičky) 


