
ADVENTNÝ KALENDÁR [SK] Séria: Moja prvá hra Kód: 306765

Vek: +2 Počet hráčov: 2 - 3 Trvanie hry: 24 dní

Vianoce v Medvedej jaskyni. Poznáte rodinu Medveďov? Tento rok pozvali niekoľko priateľov do

svojej medvedej jaskyne aby oslávili nezabudnuteľné Vianoce spolu. V rozprávkovej knihe vy aj vaše

deti spoznáte všetkých vianočných hostí a zažijete vzrušujúcu prípravu Vianoc s priateľmi a

Medveďou rodinou. Stále je toho veľa, čo treba ešte spraviť, tak začnime a poďme sa zoznámiť s

lesnými priateľmi!

Každý deň čakajú na deti vzrušujúce dobrodružstvá. Ponoria sa do sveta zimnej fantázie s malými hrami a úlohami. Každý deň vaše dieťatko prekvapí a očarí malá

drevená postavička za dvierkami kalendára. Pre každú postavičku táto kniha obsahuje krátky príbeh, ktorý si môžete prečítať nahlas, a plus jednoduché aktivity

zahŕňajúce porovnávanie, počítanie alebo pozorné prezeranie. Každý šiesty deň sa za malými dvierkami ukrýva malá hra, ktorú si môžete zahrať so svojím

dieťaťom! Všetky hry sú vhodné pre 2-3 hráčov. Herný materiál je samozrejme vhodný aj pre voľné hranie. Tak sa pripravte, s týmto adventným kalendárom vám čas

zostávajúci do Vianoc utečie určite rýchlo! Ale kým budú môcť sedieť a oslavovať pri vianočnom stromčeku, ešte toho treba veľa urobiť! Dúfame, že vy a aj vaše dieťa si

užijete veľa zábavy spolu s Medveďou rodinou a ich priateľmi.

Vaši vynálezcovia pre deti

Obsah balenia a príprava

Za 24 malými okienkami sú s láskou navrhnuté materiály na hranie. Umožňujú deťom hravo zvládnuť a zažiť hry a úlohy zahrnuté v adventnom kalendári. Adventný

kalendár obsahuje 1 rozprávkovú knihu s 24 poviedkami, hrami a úlohami, 22 roztomilých drevených figúrok a 2 drevené kocky, 3D herné pozadie hry pre detičky

zobrazuje útulný medvedí brloh, ktorý je slávnostne vianočne vyzdobený. Hra tiež obsahuje zaujímavé a zábavné aktivity a hry - na 24 dní vianočného čakania. Existuje

toľko detailov, ktoré treba objaviť! 24 krátkych príbehov, hier a úloh zavedie deti do úžasného sveta zvieratiek. Takže čas zostávajúci do Vianoc rýchlo utečie a vy si

užijete čarovný predvianočný čas s rodinou.

Pravidlá hry

V tejto hre sú jednoduché pravidlá, pretože je určená pre najmenšie detičky. Každá hra, či príbeh z 24 okienok má svoje označenie, ktoré znázorňuje ako jednotlivé hry z

okienok hrať.

Príbehy a hry z Adventného kalendára

1 OBĽÚBENÝ NÁPOJ MEDVEDICE BEY - Pozrite  sa bližšie!

Konečne je tu 1. december. Vonku fúka studený vietor, no v medvedej jaskyni je teplo a príjemne. Medvedica Bea hľadí z okna plná nedočkavosti. Dnes prídu prví hostia

na Vianoce. Kto ako prvý zazvoní pri dverách? Bea pripravila veľký džbán lahodného kakaa. V zime si rada dochucuje štipkou škorice, chutí potom ešte lepšie! Každý

hosť dostane pri príchode pohár. Mmmmm, chutí to tak dobre! A zahreje aj vás!

*** Aký je tvoj obľúbený nápoj? A kde má Bea položenú bodkovanú šálku s kakaom? Položte medvedicu Beu na oranžový vankúšik pri šálku.

2 NETOPIER FINN - Počítajte!

Včera večer dorazila rodina Netopierov do medvedej jaskyne. Let cez chladnú noc s ľadovým vetrom bol poriadne vyčerpávajúci! Teraz si každý našiel útulné miesto na

strope a odpočíva. Finn je jediný, kto nie – je plný fazule! Koniec koncov, v medvedej jaskyni je toho toľko čo objavovať... Kým lieta, stretne Beu. Dlho sa nevideli a majú

sa o čom rozprávať.

*** Postavte netopiera Finna vedľa medvedice Bey. Spoločne pozerajú: Koľko netopierov visí dole hlavou zo stropu? Spočítajte ich.

3 VEVERIČKA EMILIA - Pozrite  sa bližšie!

Toto je veverička Emilia. V lete nazbierala veľa orechov a žaluďov na chladné zimné mesiace a ukryla ich na bezpečné miesta. V zime les často pokrýva hrubá vrstva

snehu. Nie je také ľahké nájsť znova všetky skrýše. Emilia sa preto veľmi musí snažiť spomenúť si, kde ich ukryla, alebo musí vyňuchať oriešky svojim chytrým nosom.

Potravy nazbierala našťastie viac než dosť, takže nie je až také zlé, ak niektoré svoje skrýše nenájde .

*** Kam tento rok Emília zahrabala žalude? Nájdite úkryt na obrázku.

4 KÚZELNÝ RECEPT - Správne umiestnite!

Medvedík čistotný Wickie miluje uvítacie kakao od Bei. „Ahoj, Bea,“ pýta sa medvedík Wickie, „povieš mi recept na tvoje kakao? Je to tak nádherne slávnostné!” „Jasné,

Wickie! Poď, ukážem ti, ako to robím ja,“ hovorí Bea šťastne. Spoločne zmiešajú všetky ingrediencie a vyrobia džbán plný špeciálneho kakaa. "Tak a teraz už len navrch
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posypem štipkou škorice a kakao je hotové!" hovorí Bea. „Bolo to rýchle a naozaj jednoduché,“ hovorí Wickie šťastne, „Kto chce za hrnček? Poďte dajte si jeden!"  A

hrdo naleje ostatným lesným zvieratkám hrnček kakaa.

*** Nájdite medvedíka čistotného Wickieho a postavte pred neho dve zvieratá do radu. Najprv príde červené zviera a potom sivé zviera.

„Teraz, keď ste všetci načerpali energiu, môžete mi pomôcť s varením,“ volá ocko Medveď "Huby treba očistiť a mrkvu nasekať."

*** Kto bude krájať mrkvu? Položte mrkvu na dosku na krájanie.

5 DEŇ NA ĽADE - Správne umiestnite!

Dnes ráno Beu pošteklili prvé slnečné lúče na medveďom nose a zobudila sa skoro. Po raňajkách ona, Finn a srnka Rabia sa rozprávajú o tom, čo by dnes mohli robiť.

Rabia má dobrý nápad: „Neďaleko je malé jazero, ktoré je už zamrznuté. Môžeme ísť na ľad a korčuľovať sa tam!" "Ach áno," zvolala Bea nadšene, "aj ja to chcem

robiť!" Len Finn nevyzerá tak nadšene. Keď sa ho Rabia spýta, či chce ísť s ňou, tak potichu odpovie: „Nikdy predtým som nekorčuľoval. Moje krídla budú

pravdepodobne prekážať." „Nie, tvoje krídla sú dokonalé: „Ak stratíš rovnováhu, môžeš jednoducho trepotať krídlami a vzlietnuť do vzduchu. Aby si nikdy nespadol!"

hovorí Bea. "Dobre, môžem to skúsiť." Všetci traja vyrazili s batohom plným zásob jedla. Pri jazere zostávajú celý deň. Keď sa večer vrátia do medvedej jaskyne, Finn

hrdo hovorí svojim súrodencom: „Už môžem korčuľovať! A nespadol som ani raz!"

*** Aby pomohli Finnovi udržať rovnováhu, Bea a Rabia idú po jeho boku a tak sa traja priatelia spolu korčuľujú cez jazero. Umiestnite tri zvieratká na zodpovedajúce

tvary.

6 PRETEKY - Zahrajte sa spolu!

Deti lesných zvieratiek sa celý deň hrali vonku. Ocko medveď ich volá do medvedej jaskyne na večeru. Kamaráti sa pretekajú, kto ako prvý príde k sporáku. Rozšírená

časť kalendára je hracia doska. Od rohožky vedie cesta z vankúšov do cieľa - stolička pred sporákom. Každý vankúš je jedno hracie políčko.

Skôr ako začnete:

Položte jednu drevenú postavičku na rohožku pre každé dieťa. Toto je štartovacie políčko a pripravte si hraciu kocku.

Ideme na to:

Najmladšie dieťa začína a hádže kockou. Koľko škvŕn ukazuje kocka? Posuňte svoju postavičku vpred o tento počet vankúšikov. Na jedno políčko je možné umiestniť

viac postavičiek. Potom ďalšie dieťa v smere hodinových ručičiek hádže kockou.

Koniec hry:

Hra končí, keď niektorý hráč dosiahne stoličku pred sporákom a hru vyhráva. Body navyše prepadajú.

7 MYŠIAKOVE DOBRODRUŽSTVÁ - Rozprávajte!

Malej myške trvá cesta z myšacej dierky do medvedej jaskyne poriadne dlho. Myšiak Mika bol na ceste tri dni, kým konečne dorazil do rodinného domu Medveďovcov.

Preto si so sebou na cestu zbalil veľa batožiny. Teraz rozpráva zvedavým malým zvieratkám, čo sa mu stalo na jeho ceste. “Prvý deň bol úžasný! Slnko svietilo a prešiel

som dlhú cestu. Na začiatku som nebol ani sám, pretože ma na lyžiach sprevádzal môj starý priateľ, sob Rolf. Pri veľkom dube však musel odbočiť doprava, pretože

jeho rodina žije na ďalekom severe. Rolf chcel, aby som vás všetkých od neho pozdravil. Krátko potom, čo som pri dube odbočil doľava, stalo sa niečo neuveriteľné...“

*** Čo sa stalo Mikovi? Položte ho na koberec s jeho priateľmi a vyrozprávajte jeho príbeh. Čo si vzal so sebou na saniach?

8 OCKO MEDVEĎ A SYROVÁ VLNA - Počítajte!

Mamička máva v zime často studené uši. Žiaľ, je trochu rozlietaná a pri zbieraní húb stratila klobúk. Ale ocko Medveď má nápad, ako tento problém vyriešiť. Len čo

všetci zaspia, odkradne sa k sove Eve. "Dobrý večer, Eva," zašepká, "potrebujem tvoju pomoc!" "Pomoc s čím, ocko Medveď?" odpovedá Eva. „Môžete ma, prosím,

naučiť pliesť? Na Vianoce by som chcel upliesť novú čiapku pre medvedicu!” „To dokážeme! Myslím, že budeme potrebovať štyri klbká vlny. Rozmýšľali ste nad tým, akú

farbu čiapky by ste si chceli upliesť?" "Ešte nie. Pozrime sa spolu do košíka s vlnou,“ navrhuje ocko Medveď Sove. Eva priletí ku košu a začne sa rehotať. "Ocko

medveď, niekto si urobil žart!"

*** Čo objavila Eva v košíku na vlnu? Umiestnite svoj drevený kúsok na správne miesto. Akej farby sú tri klbká vlny v košíku? Spočítajte ich.

9 ZÁBAVA S PRÚŽKAMI - Pozrite  sa bližšie!

V zime to môže byť vonku aj nepríjemné. Vie to aj zajačica Hanna. Keď v decembri poskakuje po poliach a vietor jej fúka cez srsť, občas sa poriadne ochladí. Pomôcť

môžu ručne pletené náušníky a hrubý šál. Najviac sa jej páči pletenie šatiek s farebnými prúžkami. Keď je obzvlášť mráz, Hanna si rada vezme červeno-biely pruhovaný

šál. Pripomína jej to majáky, ktoré videla na dovolenke pri mori. Ale jej najobľúbenejšia šatka je oranžová a zelená. Pripomína jej to jej obľúbené jedlo – mrkvu!

A práve teraz je zaneprázdnená krájaním na zeleninový guláš.

*** Postav Hannu vedľa dosky na krájanie. Nie je jediná, ktorá  má rada pruhované vzory: Kto ešte nosí oranžové a červené pruhované ponožky?

10 OBCHOD V SKRINI - Správne umiestnite!
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Medvedia rodina na svojich pozvánkach na vianočnú oslavu napísala, že každý hosť by si mal priniesť jedno zo svojich obľúbených jedál. Mrkva, veľký kus syra, rôzne

oriešky už dorazili s prvými hosťami – obchod v skrini sa postupne napĺňa. Mmm, ako dobre to tu vonia! Na Štedrý večer to tu bude veľká hostina. Mika a Rabia chcú

upiecť tiež chutné perníky. Ale drahý, kde je ten med? "Finn, môžeš nám ho pomôcť nájsť?" pýta sa Mika. Majú šťastie – Finn objaví veľký hrniec medu úplne vzadu v

skrini. Teraz môžu Mika a Rabia začať piecť. Finn sa už teší, ako im zje cesto.

*** Ktoré zvieratko prinieslo obľúbené jedlo do skrine? Položte jedlo vedľa správnej drevenej figúrky. (Riešenie: veverička-lieskový orech, myš-syr, zajac-mrkva).

11 VIANOČNÉ ROZPRÁVKY - Správne umiestnite!

Krtko Milo rád číta a priniesol si so sebou veľa kníh. Keď lesní kamaráti zjedli večeru, mamička Medvedica zapáli oheň a všetci si spolu urobia pohodlie. Potom Milo

vylezie do veľkého kresla a otvorí jednu zo svojich hrubých vianočných kníh. Keď začne čítať nahlas, všetci stíchnu ako myšky a s očakávaním počúvajú. Najradšej majú

príbeh, v ktorom boli Vianoce takmer zrušené, pretože darčeky sa stratili v lese. Našťastie všetko dobre dopadne, pretože všetky lesné zvieratká pomáhajú a spoločne

zachraňujú Vianoce. Milo zvyčajne číta, kým všetci ostatní nezaspia. Potom potichu zavrie knihu a pritúli sa ku kamarátom.

*** Aké príbehy máte radi? Niektorí z lesných kamarátov zaspávajú schúlení spolu na koberci. Umiestnite tri zodpovedajúce zvieratká na farebné obrysy.

12 FAREBNÝ RUCH V MEDVEDEJ JASKYNI - Zahrajte sa spolu!

Čím viac hostí príde, tým farebnejšie veci sa dostanú do medvedej jaskyne. Červená, modrá, žltá a niečo oranžové  – je tu veľa čo objavovať! Ktoré farby poznáte?

Skôr ako začnete:

Vyberte ľubovoľných osem figúrok a pripravte si farebnú kocku.

Ideme na to:

Začína hráč, ktorý je najfarebnejšie oblečený a hodí farebnou kockou. Akú farbu ukazuje kocka? Hľadaj v medvedej jaskyni niečo, čo má rovnakú farbu!

● Správne: Fantastické, dobrá práca! Za odmenu dostanete figúrku.

● Nesprávne: Škoda, možno to nabudúce dopadne lepšie.

Dôležité:

Ak sa tou istou farbou hodí niekoľkokrát, hráči musia v medvedej jaskyni stále hľadať niečo nové. Pokračuje ďalšie dieťa v smere hodinových ručičiek a hádže kockou.

Koniec hry:

Hra končí, keď sú rozdané všetky figúrky. Vyhráva dieťa s najväčším počtom figúrok. V prípade nerozhodného výsledku vyhrávajú títo hráči spoločne.

13 WILMA LUCIA - Rozprávajte!

Dnes je 13. decembra – sviatok sv. Lucie. Divé prasiatko Wilma na tento deň dlho čakala, keďže bola zvolená za Luciu z lesa. Oblečená ako Lucia má dnes povolené

priniesť svetlo lesným priateľom. Wilma sa na tichých kopýtkach zakráda do kuchyne a pripravuje raňajky. Potom si nasadí svoju korunu zo svetielok, vezme podnos s

raňajkami a hrdo vykročí k spiacim zvieratám. Začne spievať pieseň Lucia a každým slovom hlasnejšie. Všetci sa pomaly prebúdzajú za krásneho spevu, mihotavého

svetla sviečok a lahodnej vône raňajok. "Ach, ako krásne to vyzerá," hovorí mama Medvedica. "A ako nádherne vonia," dodáva ocko Medveď. „Povedala by som, že

raňajkujeme teraz tu, keďže už sú raňajky tu,“ navrhuje Bea. "Ach áno, to bude príjemné," hovorí Finn a túli sa k ostatným pod teplou prikrývkou. "Tak teda si vychutnajte

raňajky," hovorí Wilma svojim priateľom a je veľmi šťastná.

*** Čo najradšej raňajkujete vy? Postavte Wilmu vedľa čajníka na sporák.

14 RYS LINUS - Počítajte!

Rys Linus dostal špeciálnu úlohu ozdobiť vianočný stromček. Z tohto dôvodu medvedík vyberie krabičku s vianočnými ozdobami spod postele. Ale nie, zrazu zakopne o

stužku pozlátka, ktorý vyletel z krabice. Vyskočí a s hlasným buchotom padá na zem. Žiaľ, pár ozdôb je aj rozbitých. "Ach nie, čím mám teraz ozdobiť stromček?" pýta sa

Linus so slzami v očiach. "Niektoré ozdoby prežili," hovorí Bea a snaží sa ho utešiť. "A čo sa týka zvyšku, som si istý, že tu v medvedej jaskyni nájdeme ďalšie krásne

veci!" „Môžem vám ukázať, ako sa vyrábajú závesné srdiečka,“ navrhuje sova Eva. Spolu sa pustia do práce. Čoskoro sú hotové a všetci súhlasia; je to najkrajší strom,

aký kedy mali! Linus je napokon šťastný a teší sa, že sa im to tak krásne podarilo.

*** Postav Linusa pred vianočný stromček. Koľko je srdiečok a koľko ozdôb? Spočítajte ich. Ktorý predmet sa bežne nachádza v kúpeľni a nie na vianočnom stromčeku?

15 VEĽA TOPÁNOK - Pozrite  sa bližšie!

Od skorých ranných hodín prší a jednoducho stále neprestáva. Nikto nechce ísť von, pretože je zima, vietor a mokro. "Strašne sa nudím!" zastoná Veverička Emília a

ostatní súhlasne prikývnu. "Môžeš pomôcť upratať," hovorí ocko Medveď s úsmevom. „Je tu skutočne neporiadok. Pomedzi všetky topánky sa sotva dostanete k

dverám.“ "My to radi urobíme!" kričí Wicki medvedík čistotný. Ostatné malé zvieratká naňho prekvapene pozerajú. "Zahráme si hru," vysvetľuje Wicki. „Zdvihnem jeden

pár topánok a potom ďalší a ďalší pár a vy musíte uhádnuť, komu patria. Môžeme sa zabávať a zároveň upratovať!“ Ostatným sa nápad páči. Kto by si pomyslel, že

toľko rôznych topánok sa dá spárovať. Každého baví hádať, čie sú to topánky a ocko Medveď je zase rád, že v medvedej jaskyni je opäť poriadok.

*** Položte Wickiho vedľa topánok. Ktorým zvieratkám patria malé zelené topánky, malé žlté topánky a topánky s mrkvou? A komu by mohol patriť zvyšok topánok?

16 DIVOKÁ GUĽOVAČKA - Počítajte!
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Cez noc sa opäť ochladilo. Dažďové kvapky sa zmenili na milióny malých snehových vločiek. Les vyzerá, akoby ho niekto posypal cukrovou polevou a je príjemný kľud.

Ticho však netrvá dlho, pretože všetky zvieratká po raňajkách vybehnú von. "Hej, čo tak guľovačka?" kričí plch Suri. Prvá snehová guľa preletí vzduchom a pristane na

Surinom nafúknutom chvoste. Suri rýchlo vytvorí zo snehu guľu a hodí ju späť. Linus sa schová za strom a Emilia rýchlo urobí niekoľko malých snehových gúľ. O chvíľu

sa rozpúta divoká snehová guľovačka. Priatelia si užijú hodiny zábavy, a vyšantia sa v čerstvom snehu.

*** V guľovačke sa vytvorili dve skupiny: Všetky modré zvieratká sú v jednej skupine, všetky červené zvieratá sú v druhej. Zatrieďte drevené postavičky do skupín. Ktorá

skupina je väčšia?

17 NÁJDITE KYSLÚ UHORKU - Správne umiestnite!

Jazvečica Donna počula o zábavnej tradícii od svojich príbuzných. V niektorých krajinách sa na vianočný stromček vešia kyslá uhorka. Pretože je rovnako zelená ako

samotný stromček, je ťažké ju nájsť. Kto prvý na Vianoce nájde uhorku, vyhráva malú odmenu. Donna a Suri sú z tohto zvyku nadšené a chcú si na vianočný stromček

zavesiť kyslú uhorku. Zatiaľ čo všetci ostatní spia, vkradnú sa do skrine spolu s Krtkom Milom. Tam vyberú z pohára obzvlášť chrumkavú uhorku. Teraz im stačí za jeden

koniec uhorku navliecť a zavesiť na stromček. Traja kamaráti sa navzájom dohodnú a nájdu ideálne miesto. Hotovo!

*** Nájdete uhorku na vianočnom stromčeku? Naskladajte tri drevené figúrky na seba pred vianočným stromčekom, ako je znázornené tu, aby sa traja kamaráti dostali k

uhorke.

18 ČAS JEDLA - Zahrajte sa spolu!

Niektoré zo zvieratiek si so sebou priniesli rôzne jedlá a lahôdky. Usilovné labky poskladali a ozdobili jedálenský stôl a ten sa zapĺňa jedlom. Pomôžte malým zvieratkám

pripraviť jedlo. Rozšírená časť kalendára je hracia doska. Od rohožky vedie cesta z vankúšov do cieľa, pred sporák.Každý vankúš je jedno hracie políčko.

Skôr ako začnete:

Pripravte si štyri jedlá mrkvu, syr, žaluď a pečené jablko, ako aj ich kocku s číslami. Položte ľubovoľnú figúrku zvieratka na rohožku.

Ideme na to:

Hráč, ktorý naposledy pomáhal doma prestierať stôl, začína a hádže kockou. Koľko škvŕn ukazuje kocka? Posuňte figúrku dopredu o tento počet vankúšikov. Pristála

postava na vankúši rovnakej farby ako tanier vpredu? Potom môžete na tanier položiť akékoľvek jedlo. Na každý tanier môže byť umiestnená len jedna potravina.

Dôležité: Nemusíte sa posunúť dopredu o všetky miesta a môžete sa zastaviť, keď dosiahnete vankúš so zodpovedajúcim tanierom. Potom ďalšie dieťa v smere

hodinových ručičiek hádže kockou.

Koniec hry:

Položili ste všetko jedlo na stôl a dostali sa k sporáku? Potom ste vyhrali všetci spolu.

Variácia:

Hráte proti sebe, nie spolu. Na tento účel dostanete každý jednu figúrku zvieratka a jednu potravinu. Jedlo si môžete položiť na akýkoľvek tanier. Na každý tanier môže

byť umiestnená len jedna potravina. Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý príde k sporáku bez jedla.

19 ŽABIAK FRIDOLIN - Počítajte!

Žabiak Fridolín oslavuje tento rok Vianoce po prvý raz. Už je veľmi vzrušený a kladie ostatným zvieratám veľa otázok. "Sova Eva, čo máš na Vianociach najradšej?"

"Hmm, Fridolin, to je ťažká otázka," odpovedá Eva. "Rada vidím všetkých svojich priateľov a keď trávime spolu pekné chvíle." Aj Wicki počúvala. "To je super. Ale

najlepšie na Vianociach je jedlo! Je na výber toľko chutných dezertov, že neviem, kde začať!“ Fridolin a Eva sa smejú. "Máš chuť na sladké," hovorí sova s   úsmevom.

Teraz sa Fridolin teší nielen na oslavu, ale aj na jedlo. Ako bude asi chutiť?

*** Položte Fridolína k stolu. Koľko zákuskov je na stole? A koľko pohárov s kakaom nájdete v medvedej jaskyni? (Správna odpoveď - 5)

20 LÍŠKA FRIEDA - Rozprávajte!

Každý večer sa líška Frieda, vlčica Wanda, žabka Fridolin a myška Mika stretávajú za veľkým sánkarským kopcom a cvičia vianočné piesne. Chcú ostatné zvieratká na

Vianoce prekvapiť koncertom. To je dôvod, prečo je v poslednom čase po večeroch toľko kvákania, bzučania a zavýjania. Priatelia sa však nevedeli dohodnúť, ktoré

pesničky budú spievať. "Určite chcem spievať pieseň o všetkých hviezdach!" hovorí Wanda. "Ale ja mám oveľa radšej "O Christmas Tree"!" argumentuje Mika.

"Nemyslím si, že by sme si mali vyberať medzi týmito dvoma skladbami," hovorí Frieda a snaží sa vyriešiť spor. "Ak sa ostatným hosťom páči náš spev, pravdepodobne

všetci môžeme spievať svoje obľúbené piesne!" Fridolin navrhuje: „Nechajme publikum, aby sa rozhodlo, ktorou skladbou začne. Všetci s tým súhlasia, a tak opäť

pokračujú vo svojom kvákaní, bzučaní a zavýjaní.

*** Ktoré vianočné pesničky poznáte? Postav líšku Friedu, žabiaka Fridolina a myšku Miku s vlčicou Wandou tak, aby si mohli spolu zaspievať.

21 SNEHOVÉ ZVIERATKÁ - Správne umiestnite!
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Dnes prišiel Bobor Boris. Z krásneho snehu sa tak teší, že si hneď robí snehového anjelika. Aby to urobil správne, ľahne si na chrbát do snehu a pohybuje rukami a

nohami dopredu a dozadu. "Naozaj to vyzerá ako anjel, skvelé!" zvolá líška Frieda a zrazu dostane nápad: „Zahráme sa ‚Hádaj snehové zvieratko‘? Všetci sú hneď

nadšení a vrhajú sa do snehu. Keď sa priatelia opäť zdvihnú, pozrú si tvary, ktoré vytvorili. "Čí je koho?" pýta sa Emília. "Toto je moje," hovorí Wickie a ukazuje na tvar v

snehu. "Nie, to je moje!" povie Bea a opraví ho. Skôr než dôjde k hádke, Boris povie: „Myslím, že máte obaja veľmi podobnú postavu!“ „Ach, to by ma nenapadlo!

Vyzerajú podobne aj iné tvary?" čuduje sa Bea.

*** Všetky figúrky otočte na nepotlačenú stranu. Dokážete nájsť ku každému tvaru postavičku zvieratka? Umiestnite drevené figúrky na zodpovedajúce tvary.

22 STUŽKOVÁ HRA - Správne umiestnite!

Blížia sa Vianoce a treba urobiť posledné prípravy. Sova Eva, srnka Rabia a žabiak Fridolin chcú prekvapiť rodinu medveďov. Rabia zabalila darček do papiera, Fridolin

drží rolku so stuhou a Eva stuhu omotáva okolo darčeka. Stuha je dosť dlhá, tak sú všetci traja zvedaví, koľko je dlhá celá?

*** Umiestnite tri zvieratká vedľa rozvinutej stuhy v medvedej jaskyni. Čo je dlhšie? Stuha alebo tri zvieratá?

23 JEŽKO IGOR - Pozrite  sa bližšie!

V lesnej reštaurácii „Zlatá huba“ zvyčajne varí ježko Igor s mamou. Na Vianoce zatvárajú reštauráciu, aby mohli tráviť čas so svojimi priateľmi. Ich priatelia sa tešia, že

sa Igor chce postarať o štedrú večeru. Celá jaskyňa vonia nebesky, pretože Igor sa už nejaký čas oháňa drevenou vareškou, hrkoce pokrievkami od hrncov a prikladá

drevo do piecky. Na úvod bude cvikla s hríbovými haluškami a ako hlavný chod vianočný guláš. Dezert je už pripravený. Všetci pomáhali a vyskúšali si pripraviť mnoho

rôznych receptov: Sladký chlieb, stromčekový koláč a puding sú len malým výberom z chutnej hostiny, ktorá zahŕňa aj všetko jedlo, ktoré si hostia priniesli. Ale kým nie

je čas na večeru, Igor má v kuchyni ešte veľa práce. Zatiaľ čo v skrini hľadá ďalšie ingrediencie, objaví unaveného hosťa.

*** Kto si zdriemol na poličke? Igora položte na stoličku pred guláš, aby ho mohol dobre premiešať. Čo najradšej jedávaš na Vianoce?

24 KTO SA KDE SKRÝVA?- Zahrajte sa spolu!

Lesné zvieratká sa veľmi tešia, pretože zajtra sú tu konečne Vianoce! Do začiatku oslavy však musia byť trpezliví. Aby sa rozptýlili, hrajú sa na schovávačku. Dokážete

zistiť, ktoré zvieratko sa skrýva za ktorou figúrkou?

Skôr ako začnete:

Umiestnite všetky figúrky zvierat do stredu obrázkom nadol. Pripravte si farebnú kocku.

Ideme na to:

Najmladšie dieťa začína a hádže kockou. Nahlas povedzte, ktorú farbu ste hodili. Teraz ukážte na drevenú figúrku v rovnakej farbe. Nezostali v hodenej farbe už žiadne

figúrky? Potom si môžete vybrať farbu. Povedzte to nahlas a potom ukážte na drevenú figúrku vo zvolenej alternatívnej farbe. Ktoré zvieratko by sa mohlo skrývať na

opačnej strane? Premýšľajte a potom nahlas pomenujte zvieratko. Teraz otočte postavu. Tipovali ste správne?

● Áno? Skvelé. Môžete si vziať drevenú figúrku.

● Nie? Príliš zlé. Zvieratko opäť otočte tak, aby bolo tvárou nadol. Potom príde na rad ďalšie dieťa v smere hodinových ručičiek.

Koniec hry:

Hra končí, keď má dieťa pred sebou štyri zvieratká a vtedy vyhráva.

Koniec Adventného príbehu

Odviedli ste skvelú prácu! Keď sa zvieratká vracajú do jaskyne, je už večer. Unavené zo všetkých hier a plné vzrušenia, malé zvieratká idú rýchlo spať. Nasledujúce ráno

sú netrpezliví vstať z postelí. Darčeky sú poukladané pod vianočným stromčekom. Pretože každý hľadá svoj darček, je tu poriadna hádka. Rys Linus je prvý, kto nájde

kyslú uhorku na vianočnom stromčeku, a tak dostane malý darček navyše. Stôl je už tiež prestretý. Je pokrytý množstvom chutného,   voňavého jedla, ktoré čaká na

zjedenie hladnými hosťami. Všetci spievajú a smejú sa a všetci sú veľmi šťastní. “Aké nádherné Vianoce!” zvolá medvedica Bea. "Oslaďme si to šálkou lahodného

vianočného kakaa!"

Milé deti, rodičia, príbuzní, priatelia a známi!

Všetkým Vám prajeme šťastné a veselé Vianoce!

Vaši vynálezcovia pre deti.
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ [CZ] Serie: Moje první hra Kód: 306765

Věk: +2 Počet hráčů: 2 - 3 Trvaní hry: 24 dní

Vánoce v Medvědí jeskyni. Znáte rodinu Medvědů? Letos pozvali několik přátel do své medvědí

jeskyně, aby oslavili nezapomenutelné Vánoce spolu. V pohádkové knize vy i vaše děti poznáte všechny

vánoční hosty a zažijete vzrušující přípravu Vánoc s přáteli a Medvědí rodinou. Stále je toho hodně, co

je třeba ještě udělat, tak začněme a pojďme se seznámit s lesními přáteli!

Každý den čekají na děti vzrušující dobrodružství. Ponoří se do světa zimní fantazie s malými hrami a úkoly. Každý den vaše děťátko překvapí a okouzlí malá dřevěná

postavička za dvířky kalendáře. Pro každou postavičku tato kniha obsahuje krátký příběh, který si můžete přečíst nahlas, a plus jednoduché aktivity zahrnující

srovnávání, počítání nebo pozorné prohlížení. Každý šestý den se za malými dvířky ukrývá malá hra, kterou si můžete zahrát se svým dítětem! Všechny hry jsou

vhodné pro 2-3 hráče. Herní materiál je samozřejmě vhodný i pro volné hraní. Tak se připravte, s tímto adventním kalendářem vám čas zbývající do Vánoc uteče určitě

rychle! Ale než budou moci sedět a slavit u vánočního stromku, ještě toho je třeba hodně udělat! Doufáme, že vy i vaše dítě si užijete spoustu zábavy spolu s Medvědí

rodinou a jejich přáteli.

Vaši vynálezci pro děti

Obsah balení a příprava

Za 24 malými okénky jsou s láskou navrženy materiály na hraní. Umožňují dětem hravě zvládnout a zažít hry a úkoly zahrnuté v adventním kalendáři. Adventní kalendář

obsahuje 1 pohádkovou knihu s 24 povídkami, hrami a úkoly, 22 roztomilých dřevěných figurek a 2 dřevěné kostky, 3D herní pozadí hry pro dětičky zobrazuje útulný

medvědí doupě, který je slavnostně vánočně vyzdoben. Hra také obsahuje zajímavé a zábavné aktivity a hry – na 24 dní vánočního čekání. Existuje tolik detailů, které je

třeba objevit! 24 krátkých příběhů, her a úkolů zavede děti do úžasného světa zvířátek. Takže čas zbývající do Vánoc rychle uteče a vy si užijete kouzelný předvánoční

čas s rodinou.

Pravidla hry

V této hře jsou jednoduchá pravidla, protože je určena pro nejmenší dětičky. Každá hra či příběh z 24 okének má své označení, které znázorňuje jak jednotlivé hry z

okének hrát.

Příběhy a hry z Adventního kalendáře

1 OBLÍBENÝ NÁPOJ MEDVĚDICE BEY - Podívejte se blíže!

Konečně je zde 1. prosinec. Venku fouká studený vítr, ale v medvědí jeskyni je teplo a příjemně. Medvědice Bea hledí z okna plná nedočkavosti. Dnes přijedou první

hosté na Vánoce. Kdo jako první zazvoní u dveří? Bea připravila velký džbán lahodného kakaa. V zimě si ráda dochucuje špetkou skořice, chutná pak ještě lépe! Každý

host dostane při příchodu sklenici. Mmmmm, chutná to tak dobře! A zahřeje i vás!

*** Jaký je tvůj oblíbený nápoj? A kde má Bea položený tečkovaný šálek s kakaem? Položte medvědici Beu na oranžový polštářek u šálku.

2 NETOPIER FINN - Počítejte!

Včera večer dorazila rodina Netopýrů do medvědí jeskyně. Let přes chladnou noc s ledovým větrem byl pořádně vyčerpávající! Nyní si každý našel útulné místo na

stropě a odpočívá. Finn je jediný, kdo ne – je plný fazolí! Koneckonců, v medvědí jeskyni je toho tolik co objevovat... Než létá, potká Beu. Dlouho se neviděli a mají si o

čem povídat.

*** Postavte netopýra Finna vedle medvědice Bey. Společně dívají: Kolik netopýrů visí hlavou dolů ze stropu? Spočítejte je.

3 VEVERIČKA EMILIA - Podívejte se blíže!

Toto je veverka Emilia. V létě nasbírala spoustu ořechů a žaludů na chladné zimní měsíce a ukryla je na bezpečná místa. V zimě les často pokrývá silná vrstva sněhu.

Není tak snadné najít znovu všechny skrýše. Emilia se proto velmi musí snažit vzpomenout si, kde je ukryla, nebo musí vyňuchat oříšky svým chytrým nosem. Potravy

nasbírala naštěstí víc než dost, takže není až tak špatné, pokud některé své skrýše nenajde.

*** Kam letos Emílie zahrabala žaludy? Najděte úkryt na obrázku.

4 KOUZELNÝ RECEPT - Správně umístěte!

Medvídek čistotný Wickie miluje uvítací kakao od Bei. „Ahoj, Bea,“ ptá se medvídek Wickie, „řekneš mi recept na tvé kakao? Je to tak nádherně slavnostní!” „Jasně,

Wickie! Pojď, ukážu ti, jak to dělám já,“ říká Bea šťastně. Společně smíchají všechny ingredience a vyrobí džbán plný speciálního kakaa. "Tak a teď už jen navrch

posypu špetkou skořice a kakao je hotové!" říká Bea. „Bylo to rychlé a opravdu jednoduché,“ říká Wickie šťastně, „Kdo chce za hrníček? Pojďte dejte si jeden!“ A hrdě

nalije ostatním lesním zvířátkům hrnek kakaa.
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*** Najděte mývala Wickieho a postavte před něj dvě zvířata do řady. Nejprve přijde červené zvíře a potom šedé zvíře.

"Teď, když jste všichni načerpali energii, můžete mi pomoci s vařením," volá táta Medvěd "Houby je třeba očistit a mrkev nasekat."

*** Kdo bude krájet mrkev? Položte mrkev na prkénko na krájení.

5 DEN NA LEDĚ - Správně umístěte!

Dnes ráno Beu polechtaly první sluneční paprsky na medvědím nose a vzbudila se brzy. Po snídani ona, Finn a srnka Rabia si povídají o tom, co by dnes mohli dělat.

Rabia má dobrý nápad: „Nedaleko je malé jezero, které je již zamrzlé. Můžeme jít na led a bruslit se tam!“ „Ach ano,“ zvolala Bea nadšeně, „i já to chci dělat!“ Jen Finn

nevypadá tak nadšeně. Nikdy předtím jsem nebruslil. Moje křídla budou pravděpodobně překážet." „Ne, tvá křídla jsou dokonalá: „Pokud ztratíš rovnováhu, můžeš

jednoduše třepat křídly a vzlétnout do vzduchu. Abys nikdy nespadl!" říká Bea. "Dobře, můžu to zkusit." Všichni tři vyrazili s batohem plným zásob jídla. U jezera

zůstávají celý den. Když se večer vrátí do medvědí jeskyně, Finn hrdě říká svým sourozencům: „Už můžu bruslit ! A nespadl jsem ani jednou!"

*** Aby pomohli Finnovi udržet rovnováhu, Bea a Rabia jdou po jeho boku a tak se tři přátelé spolu bruslí přes jezero. Umístěte tři zvířátka na odpovídající tvary.

6 ZÁVOD - Zahrajte si spolu!

Děti lesních zvířátek si celý den hrály venku. Tatínek medvěd je volá do medvědí jeskyně k večeři. Kamarádi se závodí, kdo jako první přijde ke sporáku. Rozšířená část

kalendáře je hrací deska. Od rohožky vede cesta z polštářů do cíle – židle před sporákem. Každý polštář je jedno hrací políčko.

Než začnete:

Položte jednu dřevěnou postavičku na rohožku pro každé dítě. Toto je startovací políčko a připravte si hrací kostku.

Jdeme na to:

Nejmladší dítě začíná a hází kostkou. Kolik skvrn ukazuje kostka? Posuňte svoji postavičku vpřed o tento počet polštářků. Na jedno políčko lze umístit více postaviček.

Potom další dítě ve směru hodinových ručiček hází kostkou.

Konec hry:

Hra končí, když některý hráč dosáhne židli před sporákem a hru vyhrává. Body navíc propadají.

7 MYŠÁKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ - Mluvte!

Malé myšce trvá cesta z myší dírky do medvědí jeskyně pořádně dlouho. Myšák Mika byl na cestě tři dny, než konečně dorazil do rodinného domu Medvědovců. Proto si

s sebou na cestu sbalil spoustu zavazadel. Nyní vypráví zvědavým malým zvířátkům, co se mu stalo na jeho cestě. „První den byl úžasný! Slunce svítilo a ušel jsem

dlouhou cestu. Na začátku jsem nebyl ani sám, protože mě na lyžích doprovázel můj starý přítel, sob Rolf. U velkého dubu však musel odbočit doprava, protože jeho

rodina žije na dalekém severu. Rolf chtěl, abych vás všechny od něho pozdravil. Krátce poté, co jsem u dubu odbočil doleva, stalo se něco neuvěřitelného...“

*** Co se stalo Mikovi? Položte jej na koberec s jeho přáteli a vyprávějte jeho příběh. Co si vzal s sebou na saních?

8 TÁTAMEDVĚD A SÝROVÁ VLNA - Počítejte!

Maminka mívá v zimě často studené uši. Bohužel je trochu rozlétaná a při sbírání hub ztratila klobouk. Ale tatínek Medvěd má nápad, jak tento problém vyřešit. Jakmile

všichni usnou, odkradne se k sově Evě. "Dobrý večer, Evo," zašeptá, "potřebuji tvou pomoc!" "Nápověda s čím, tati Medvěd?" odpovídá Eva. „Můžete mě, prosím, naučit

plést? Na Vánoce bych chtěl uplést novou čepici pro medvědici!” „To dokážeme! Myslím, že budeme potřebovat čtyři klubka vlny. Přemýšleli jste nad tím, jakou barvu

čepice byste si chtěli uplést?“ „Ještě ne. Podívejme se spolu do košíku s vlnou,“ navrhuje táta Medvěd Sove. Eva přiletí ke koši a začne se řehotat. "Tati medvěd, někdo

si udělal žert!"

*** Co objevila Eva v košíku na vlnu? Umístěte svůj dřevěný kousek na správné místo. Jaké barvy jsou tři klubka vlny v košíku? Spočítejte je.

9 ZÁBAVA S PROUŽKAMI - Podívejte se blíže!

V zimě to může být venku i nepříjemné. Ví to i zaječice Hanna. Když v prosinci poskakuje po polích a vítr jí fouká přes srst, občas se pořádně ochladí. Pomoci mohou

ručně pletené náušníky a hrubá šála. Nejvíce se jí líbí pletení šátků s barevnými proužky. Když je obzvláště mráz, Hanna si ráda vezme červeno-bílou pruhovanou šálu.

Připomíná jí to majáky, které viděla na dovolené u moře. Ale její nejoblíbenější šátek je oranžový a zelený. Připomíná jí to její oblíbené jídlo - mrkev!

A právě teď je zaneprázdněná krájením na zeleninový guláš.

*** Postav Hannu vedle prkénka na krájení. Není jediná, která má ráda pruhované vzory: Kdo ještě nosí oranžové a červené pruhované ponožky?

10 OBCHOD VE SKŘÍNI - Správně umístěte!

Medvědí rodina na svých pozvánkách na vánoční oslavu napsala, že každý host by si měl přinést jedno ze svých oblíbených jídel. Mrkev, velký kus sýra, různé oříšky už

dorazily s prvními hosty - obchod ve skříni se postupně naplňuje. Mmm, jak dobře to tady voní! Na Štědrý večer to tady bude velká hostina. Mika a Rabia chtějí upéct

také chutné perníky. Ale drahý, kde je ten med? "Finne, můžeš nám ho pomoci najít?" ptá se Mika. Mají štěstí – Finn objeví velký hrnec medu úplně vzadu ve skříni.

Nyní mohou Mika a Rabia začít péct. Finn se už těší, jak jim sní těsto.

*** Které zvířátko přineslo oblíbené jídlo do skříně? Položte jídlo vedle správné dřevěné figurky. (Řešení: veverka-lískový ořech, myš-sýr, zajíc-mrkev).
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11 VÁNOČNÍ ROZPRÁVKY - Správně umístěte!

Krtek Milo rád čte a přinesl si s sebou spoustu knih. Když lesní kamarádi snědli večeři, maminka Medvědice zapálí oheň a všichni si spolu udělají pohodlí. Potom Milo

vyleze do velkého křesla a otevře jednu ze svých tlustých vánočních knih. Když začne číst nahlas, všichni ztichnou jako myšky as očekáváním poslouchají. Nejraději

mají příběh, ve kterém byly Vánoce téměř zrušeny, protože dárky se ztratily v lese. Naštěstí vše dobře dopadne, protože všechna lesní zvířátka pomáhají a společně

zachraňují Vánoce. Milo obvykle čte, dokud všichni ostatní neusnou. Potom potichu zavře knihu a přitulí se ke kamarádům.

*** Jaké příběhy máte rádi? Někteří z lesních kamarádů usínají schoulení spolu na koberci. Umístěte tři odpovídající zvířátka na barevné obrysy.

12 BAREVNÝ RUCH V MEDVĚDÉ JESKYNI - Zahrajte si spolu!

Čím více hostů přijde, tím barevnější věci se dostanou do medvědí jeskyně. Červená, modrá, žlutá a něco oranžového – je zde hodně co objevovat! Které barvy znáte?

Než začnete:

Vyberte libovolných osm figurek a připravte si barevnou kostku.

Jdeme na to:

Začíná hráč, který je nejbarevněji oblečený a hodí barevnou kostkou. Jakou barvu ukazuje kostka? Hledej v medvědí jeskyni něco, co má stejnou barvu!

Správně: Fantastické, dobrá práce! Za odměnu dostanete figurku.

Nesprávné: Škoda, možná to příště dopadne lépe.

Důležité:

Pokud se stejnou barvou hodí několikrát, hráči musí v medvědí jeskyni stále hledat něco nového. Pokračuje další dítě ve směru hodinových ručiček a hází kostkou.

Konec hry:

Hra končí, když jsou rozdány všechny figurky. Vyhrává dítě s největším počtem figurek. V případě nerozhodného výsledku vyhrávají tito hráči společně.

13 WILMA LUCIA - Mluvte!

Dnes je 13. prosince - svátek sv. Lucie. Divoké prasátko Wilma na tento den dlouho čekala, protože byla zvolena Lucií z lesa. Oblečená jako Lucie má dnes povoleno

přinést světlo lesním přátelům. Wilma se na tichých kopýtkách plíží do kuchyně a připravuje snídani. Potom si nasadí svou korunu ze světélek, vezme podnos se snídaní

a hrdě vykročí ke spícím zvířatům. Začne zpívat píseň Lucie a každým slovem hlasitěji. Všichni se pomalu probouzejí za krásného zpěvu, mihotavého světla svíček a

lahodné vůně snídaně. "Ach, jak krásně to vypadá," říká máma Medvědice. "A jak nádherně voní," dodává táta Medvěd. „Řekla bych, že snídáme teď tady, protože už je

snídaně tady,“ navrhuje Bea. "Ach ano, to bude příjemné," říká Finn a toulí se k ostatním pod teplou přikrývkou. "Tak tedy si vychutnejte snídani," říká Wilma svým

přátelům a je velmi šťastná.

*** Co nejraději snídáte vy? Postavte Wilmu vedle čajníku na sporák.

14 RYS LINUS - Počítejte!

Rys Linus dostal speciální roli ozdobit vánoční stromek. Z tohoto důvodu medvídek vybere krabičku s vánočními ozdobami zpod postele. Ale ne, najednou zakopne o

stužku pozlátka, který vyletěl z krabice. Vyskočí as hlasitým buchotem padá na zem. Bohužel pár ozdob je i rozbitých. "Ach ne, čím mám teď ozdobit stromeček?" ptá se

Linus se slzami v očích. "Některé ozdoby přežily," říká Bea a snaží se ho utěšit. "A co se týká zbytku, jsem si jist, že tady v medvědí jeskyni najdeme další krásné věci!"

„Mohu vám ukázat, jak se vyrábějí závěsná srdíčka,“ navrhuje sova Eva. Spolu se pustí do práce. Brzy jsou hotové a všichni souhlasí; je to nejkrásnější strom, jaký kdy

měli! Linus je nakonec šťastný a těší se, že se jim to tak krásně povedlo.

*** Postav Linuse před vánoční stromeček. Kolik je srdíček a kolik ozdob? Spočítejte je. Který předmět se běžně nachází v koupelně a ne na vánočním stromku?

15 SPOUSTA BOT - Podívejte se blíže!

Od časných ranních hodin prší a prostě stále nepřestává. Nikdo nechce jít ven, protože je zima, vítr a mokro. "Strašně se nudím!" zastoná Veverka Emília a ostatní

souhlasně přikývnou. "Můžeš pomoci uklidit," říká táta Medvěd s úsměvem. „Je tu opravdu nepořádek. Mezi všechny boty se sotva dostanete ke dveřím.“ "My to rádi

uděláme!" křičí Wicki mýval čistotný. Ostatní malá zvířátka na něj překvapeně dívají. "Zahrajeme si hru," vysvětluje Wicki. „Zvednu jeden pár bot a pak další a další pár a

vy musíte uhodnout, komu patří. Můžeme se bavit a zároveň uklízet!“ Ostatním se nápad líbí. Kdo by si pomyslel, že tolik různých bot lze spárovat. Každého baví hádat,

čí jsou to boty a táta Medvěd je zase rád, že v medvědí jeskyni je opět pořádek.

*** Položte Wickiho vedle bot. Kterým zvířátkům patří malé zelené boty, malé žluté boty a boty s mrkví? A komu by mohl patřit zbytek bot?

16 DIVOKÁ KULOVAČKA - Počítejte!

Přes noc se opět ochladilo. Dešťové kapky se změnily na miliony malých sněhových vloček. Les vypadá, jako by ho někdo posypal cukrovou polevou a je příjemný klid.

Tiše však netrvá dlouho, protože všechna zvířátka po snídani vyběhnou ven. "Hej, co tak koulovačka?" křičí plch Suri. První sněhová koule proletí vzduchem a přistane

na Surině nafouknutém ocase. Suri rychle vytvoří ze sněhu kouli a hodí ji zpátky. Linus se schová za strom a Emilia rychle udělá několik malých sněhových koulí. Za

chvíli se rozpoutá divoká sněhová koulovačka. Přátelé si užijí hodiny zábavy a vyřádí se v čerstvém sněhu.

*** V koulovačce se vytvořily dvě skupiny: Všechna modrá zvířátka jsou v jedné skupině, všechna červená zvířata jsou v druhé. Zatřiďte dřevěné postavičky do skupin.

Která skupina je větší?
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17 NAJDĚTE KYSLOU OHORKU - Správně umístěte!

Jezevčíce Donna slyšela o zábavné tradici od svých příbuzných. V některých zemích se na vánoční stromek zavěšuje kyselá okurka. Protože je stejně zelená jako

samotný stromek, je obtížné ji najít. Kdo první na Vánoce najde okurku, vyhrává malou odměnu. Donna a Suri jsou z tohoto zvyku nadšené a chtějí si na vánoční

stromek pověsit kyselou okurku. Zatímco všichni ostatní spí, vplíží se do skříně spolu s Krtkem Milem. Tam vyberou ze sklenice obzvláště křupavou okurku. Nyní jim

stačí za jeden konec okurku navléct a zavěsit na stromeček. Tři kamarádi se navzájem dohodnou a najdou ideální místo. Hotovo!

*** Najdete okurku na vánočním stromku? Naskládejte tři dřevěné figurky na sebe před vánočním stromečkem, jak je znázorněno zde, aby se tři kamarádi dostali k

okurce.

18 ČAS JÍDLA - Zahrajte si spolu!

Některé ze zvířátek si s sebou přinesly různá jídla a lahůdky. Usilovné tlapky poskládaly a ozdobily jídelní stůl a ten se zaplňuje jídlem. Pomozte malým zvířátkům

připravit jídlo. Rozšířená část kalendáře je hrací deska. Od rohožky vede cesta z polštářů do cíle, před sporák. Každý polštář je jedno hrací políčko.

Než začnete:

Připravte si čtyři jídla mrkev, sýr, žalud a pečené jablko, jakož i jejich kostku s čísly. Položte libovolnou figurku zvířátka na rohožku.

Jdeme na to:

Hráč, který naposledy pomáhal doma prostírat stůl, začíná a hází kostkou. Kolik skvrn ukazuje kostka? Posuňte figurku dopředu o tento počet polštářků. Přistála postava

na polštáři stejné barvy jako talíř vpředu? Potom můžete na talíř položit jakékoli jídlo. Na každý talíř může být umístěna jen jedna potravina.

Důležité: Nemusíte se posunout dopředu o všechna místa a můžete se zastavit, když dosáhnete polštáře s odpovídajícím talířem. Potom další dítě ve směru

hodinových ručiček hází kostkou.

Konec hry:

Položili jste všechno jídlo na stůl a dostali se ke sporáku? Potom jste vyhráli všichni spolu.

Variace:

Hrajete proti sobě, ne spolu. K tomuto účelu dostanete každý jednu figurku zvířátka a jednu potravinu. Jídlo si můžete položit na jakýkoli talíř. Na každý talíř může být

umístěna jen jedna potravina. Hru vyhrává hráč, který jako první přijde ke sporáku bez jídla.

19 ŽABÁK FRIDOLIN - Počítejte!

Žabák Fridolín slaví letos Vánoce poprvé. Už je velmi vzrušený a klade ostatním zvířatům spoustu otázek. "Sova Eva, co máš na Vánocích nejraději?" "Hmm, Fridoline,

to je těžká otázka," odpovídá Eva. "Ráda vidím všechny své přátele a když trávíme spolu pěkné chvíle." I Wicki poslouchala. "To je super. Ale nejlepší na Vánocích je

jídlo! Je na výběr tolik chutných dezertů, že nevím, kde začít!“ Fridolin a Eva se smějí. "Máš chuť na sladké," říká sova s   úsměvem. Nyní se Fridolin těší nejen na oslavu,

ale také na jídlo… Jak bude asi chutnat?

*** Položte Fridolína ke stolu. Kolik zákusků je na stole? A kolik sklenic s kakaem naleznete v medvědí jeskyni? (Správná odpověď - 5)

20 LIŠKA FŘÍDA - Mluvte!

Každý večer se liška Frieda, vlčice Wanda, žabka Fridolin a myška Mika setkávají za velkým sáňkařským kopcem a cvičí vánoční písně. Chtějí ostatní zvířátka o

Vánocích překvapit koncertem. To je důvod, proč je v poslední době po večerech tolik kvákání, bzučení a zavýjení. Přátelé se však neuměli dohodnout, které písničky

budou zpívat. "Určitě chci zpívat píseň o všech hvězdách!" říká Wanda. "Ale já mám mnohem raději "O Christmas Tree"!" argumentuje Mika. „Nemyslím si, že bychom si

měli vybírat mezi těmito dvěma skladbami,“ říká Frieda a snaží se vyřešit spor. "Pokud se ostatním hostům líbí náš zpěv, pravděpodobně všichni můžeme zpívat své

oblíbené písně!" Fridolin navrhuje: „Nechme publikum, aby se rozhodlo, kterou skladbou začne. Všichni s tím souhlasí, a tak opět pokračují ve svém kvákání, bzučení a

zavíjení.

*** Které vánoční písničky znáte? Postav lišku Friedu, žabáka Fridolina a myšku Miku s vlčicí Wandou tak, aby si mohli spolu zazpívat.

21 SNĚHOVÁ ZVÍŘÁTKA - Správně umístěte!

Dnes přišel Bobr Boris. Z krásného sněhu se tak těší, že si hned dělá sněhového andílka. Aby to udělal správně, lehne si na záda do sněhu a pohybuje rukama a

nohama dopředu a dozadu. "Opravdu to vypadá jako anděl, skvělé!" zvolá liška Frieda a najednou dostane nápad: „Zahrajeme si ‚Hádej sněhové zvířátko'? Všichni jsou

hned nadšeni a vrhají se do sněhu. Když se přátelé opět zvednou, prohlédnou si tvary, které vytvořily. "Čí je koho?" ptá se Emílie. "Tohle je moje," říká Wickie a ukazuje

na tvar ve sněhu. "Ne, to je moje!" řekne Bea a opraví ho. Než dojde k hádce, Boris řekne: „Myslím, že máte oba velmi podobnou postavu!“ „Ach, to by mě nenapadlo!

Vypadají podobně i jiné tvary?“ diví se Bea.

*** Všechny figurky otočte na nepotištěnou stranu. Dokážete najít ke každému tvaru postavičku zvířátka? Umístěte dřevěné figurky na odpovídající tvary.
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22 ZTUŽKOVÁ HRA - Správně umístěte!

Blíží se Vánoce a je třeba udělat poslední přípravy. Sova Eva, srnka Rabia a žabák Fridolin chtějí překvapit rodinu medvědů. Rabia zabalila dárek do papíru, Fridolin drží

roli se stuhou a Eva stuhu omotává kolem dárku. Stuha je dost dlouhá, tak jsou všichni tři zvědaví, kolik je dlouhá celá?

*** Umístěte tři zvířátka vedle rozvinuté stuhy v medvědí jeskyni. Co je déle? Stuha nebo tři zvířata?

23 JEŽKO IGOR - Podívejte se blíže!

V lesní restauraci „Zlatá houba“ obvykle vaří ježek Igor s mámou. Na Vánoce zavírají restauraci, aby mohli trávit čas se svými přáteli. Jejich přátelé se těší, že se Igor

chce postarat o štědrou večeři. Celá jeskyně voní nebesky, protože Igor se už nějakou dobu ohání dřevěnou vařečkou, chrastí pokličkami od hrnců a přikládá dřevo do

topidla. Na úvod bude červená řepa s hřibovými noky a jako hlavní chod vánoční guláš. Dezert je již připraven. Všichni pomáhali a vyzkoušeli si připravit mnoho různých

receptů: Sladký chléb, stromkový koláč a pudink jsou jen malým výběrem z chutné hostiny, která zahrnuje také veškeré jídlo, které si hosté přinesli. Ale dokud není čas k

večeři, Igor má v kuchyni ještě spoustu práce. Zatímco ve skříni hledá další ingredience, objeví unaveného hosta.

*** Kdo si zdrieml na poličce? Igora položte na židli před guláš, aby jej mohl dobře promíchat. Co nejraději jíš na Vánoce?

24 KDO SE KDE SKRÝVÁ?- Zahrajte si spolu!

Lesní zvířátka se velmi těší, protože zítra jsou tady konečně Vánoce! Do začátku oslavy však musí být trpěliví. Aby se rozptýlili, hrají si na schovávanou. Dokážete zjistit,

které zvířátko se skrývá za kterou figurkou?

Než začnete:

Umístěte všechny figurky zvířat do středu obrázkem dolů. Připravte si barevnou kostku.

Jdeme na to:

Nejmladší dítě začíná a hází kostkou. Nahlas řekněte, kterou barvu jste hodili. Nyní ukažte na dřevěnou figurku ve stejné barvě. Nezůstaly v hozené barvě už žádné

figurky? Potom si můžete vybrat barvu. Řekněte to nahlas a potom ukažte na dřevěnou figurku ve zvolené alternativní barvě. Které zvířátko by se mohlo skrývat na

opačné straně? Přemýšlejte a poté nahlas pojmenujte zvířátko. Nyní otočte postavu. Tipovali jste správně?

● Ano? Skvělé. Můžete si vzít dřevěnou figurku.

● Ne? Příliš špatné. Zvířátko opět otočte tak, aby bylo tváří dolů. Potom přijde na řadu další dítě ve směru hodinových ručiček.

Konec hry:

Hra končí, když má dítě před sebou čtyři zvířátka a tehdy vyhrává.

Konec Adventního příběhu

Odvedli jste skvělou práci! Když se zvířátka vracejí do jeskyně, je už večer. Unavené ze všech her a plné vzrušení, malá zvířátka jdou rychle spát. Následující ráno jsou

netrpěliví vstát z postelí. Dárky jsou pokládané pod vánočním stromečkem. Protože každý hledá svůj dárek, je zde pořádná hádka. Rys Linus je první, kdo najde kyselou

okurku na vánočním stromku, a tak dostane malý dárek navíc. Stůl je už také prostřený. Je pokryt množstvím chutného,   voňavého jídla, které čeká na snězení hladovými

hosty. Všichni zpívají a smějí se a všichni jsou velmi šťastní. “Jaké nádherné Vánoce!” svolá medvědice Bea. "Oslaďme si to šálkem lahodného vánočního kakaa!"

Milé děti, rodiče, příbuzní, přátelé a známí!

Všem Vám přejeme šťastné a veselé Vánoce!

Vaši vynálezci pro děti.
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