

































Želáme celej tvojej 
rodine, aby ste pod 
stromčekom našli  
Božie požehnanie,  

lásku, pokoj a pohodu  
do celého  

nového roka.
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■ PRIPRAVILA: MARTINA JOKELOVÁ ŤUCHOVÁ  
■ ILUSTRÁCIE: ĽUBA SUCHALOVÁ 

– Hurá, hurá! Hybaj k stromčeku, Dobromil-
ka!
– Čože, Svetlúšik, už tam máme darčeky?
– Veru, jeden darček tu už máme! Príležitosť 
zahrať sa vianočnú „stromčekovú“ hru. Po-
trebujeme panáčiky z hry človeče, nehnevaj sa, 
kocku a chuť zabaviť sa. 
– Ste pripravení, kamaráti?

Vianočná hraVianočná hra
Ahoj, kamaráti!

Pravidlá hry

Plán hry si môžeš vystrihnúť, podlepiť alebo za-
laminovať, ak chceš, aby bol pevnejší.

Do hry sa dostaneš cez políčko žiarivej 
hviezdy, keď hodíš kockou hocijaký počet. Via-
noce sú totiž pre každého, tak ako Boží Syn pri-
šiel na svet pre každého človeka.

Postupuj podľa hodu kockou, a keď pristaneš 
panáčikom na farebnej ozdobe, čaká ťa úloha:

 1.  Veľmi sa tešíš z narodenia Jezuliatka. Tvo-
ja radosť ťa poháňa dopredu o 3 políčka.

 5.  Vytvoril si si vlastný adventný veniec. Po-
suň sa o 2 políčka.

 9. Pri zdobení stromčeka ti spadla ozdoba. 
Škoda, treba ísť na to pomalšie a opatrnej-
šie. Jedno kolo stojíš.

12.  Pomáhaš mamičke piecť medovníky. Spo-
lu vám to ide jedna báseň. Hádžeš ešte raz.

16.  Pripravuješ sa na koledovanie. Z tvojho úsi-
lia budú mať mnohí úžitok vo vašej obci 
i v ďalekých krajinách. Všetci hráči postú-
pia o políčko.

20. Máš pripravené hlasivky na vianočnú ra-
dosť? Zaspievaj spoluhráčom kúsok kole-
dy a postúp o 2 políčka.

24. Z vane ti vyskočil kapor. Kým ho chytíš, 
postoj 1 kolo. 

27.  Prejedol si sa vianočných koláčikov. Ak 
chceš ísť ďalej, sprav 15 drepov.

29.  Si unavený z vianočného upratovania. Jed-
no kolo si pospi.

32.  Starej mame si pomohol povysávať. Posuň 
sa o 3 políčka.

37.  Vyrobil si vianočné pozdravy pre susedov 
a pani učiteľku. Milo si ich prekvapil a po-
súvaš sa na políčko pred kostolík.

Úlohy na farebných  
políčkach

41.  Na prechádzke ste sa s rodičmi zastavili 
v kostole a pomodlili sa za ľudí, ktorí sú 
na Vianoce sami. Všetci hráči postúpia o 1 
políčko. 

44.  Zabudol si si upratať pod posteľou. Chvíľ-
ku ti to potrvá, vráť sa na políčko 40.

48.  S kamarátmi ste na stretku postavili sne-
huliaka a užili si kopec zábavy. Povedz spo-
luhráčom vtip. Alebo ti s ním môže niekto 
pomôcť.

51.  Celá rodina ste išli na výlet do lesa a ob-
divujete Božiu nádheru v zimnej prírode. 
Každý spraví 5 drepov a posunie sa o po-
líčko vpred. 

55.  Tvoje srdiečko je plné radosti. Povedz, čo 
ťa dnes potešilo, za čo si vďačný.

59.  Čakáš, kým sa uvoľní kúpeľňa, aby si sa 
mohol upraviť na slávenie Narodenia Pána. 
Vydrž stáť 30 sekúnd na jednej nohe.

62.  V tichosti porozmýšľaj, aký dar môžeš pri-
niesť Jezuliatku. 

66.  Vianoce sú plné tajomstiev. Povedz hádan-
ku.

69. Zazvonil zvonček, čoskoro pobežíš 
k stromčeku pozrieť sa, čo sa pod ním 
schováva. Možno práve takto krásne zvo-
nili hlasy anjelov, keď ľuďom zvestovali, že 
prišiel na svet Spasiteľ. Jedno kolo však eš-
te trpezlivo stojíš.

71.  Hurá! Vytúžený cieľ. Pod stromčekom sa 
skloníš k betlehemu a vítaš malého Ježiša. 
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