
MINIKATECHEZE PRO DĚTI 

aktivity mimo liturgický prostor 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 
 

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." 
Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: 'Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!' 
Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“(Mt 3,1-12)  

 
Připravte cestu Pánu… 

kreslíme mapu, stavíme směrníky… 
 

Níže navrhujeme následující pomůcky: 
1. kreslíme mapu 
2. vyrábíme směrník 
3. stavíme cestu z kamínků 
 
Ad 1. Kreslíme mapu 
Plán krajiny připravený pro dokreslení cest viz příloha, pastelky, psací potřeby 
Návod na výrobu: 
a. V příloze je nakreslený plán krajiny, jsou na něm vyobrazené různé překážky. 
Není možné je vynechat nebo obejít, musí se překonat – cestou, mostem, lodičkou 
apod. 
b. Nakopírujte plán pro každé dítě. Děti mají za úkol zakreslit cestu do Betléma, 
ke Svaté rodině. 
K zamyšlení: Pro menší děti je možné zpracovat plán jako bludiště, ve kterém mají 
najít cestu. 
 
Ad 2. Vyrábíme směrník 
Špejle, úzká lepicí páska, směrovky s nápisy označující „ctnosti“ a „neřesti“, které 
směřují k cíli, viz příloha, kulatá podložka/květináček s hmotou na zapíchnutí 
směrníku, nůžky 
Návod na výrobu: 
a. V příloze jsou nakresleny směrovky se „ctnostmi“ a „neřestmi“. Děti si je 
vystřihnou. 
K zamyšlení: Je možné připravit i prázdné směrovky, na které děti dopíšou činy 
nebo vlastnosti, které je dovedou k cíli. 
b. Špejli zapíchneme do připravené podložky nebo hmoty, není to ale nutné, 
směrník může být omezený jenom na špejli, kterou lze libovolně zapíchnout. 
c. Na špejli nalepí děti směrovky tak, jak se domnívají, že dojdou k cíli, ke Kristu. 
Opačným směrem ukazují směrovky, které nikam nevedou – neřesti a zlozvyky.  
K zamyšlení: Je dobré děti motivovat, ale neovlivňovat jejich rozhodnutí. Cílem je, 
aby se pokusily odlišit dobré a nedobré skutky, vlastnosti, „ctnosti“ a „neřesti“ 
 
Ad 3. Stavíme cestu z kamínků 
Kamínky, plátno, papír, provázek 
Návod na výrobu: 
a. Do uličky v kostele připravíme podklad pro cestu; z provázku uděláme 
ohraničení cesty a určíme délku cesty. 
b. V blízkosti cesty připravíme kamínky různých velikostí; nejlépe vysypané na 
hromadě, aby k nim děti lépe mohly. 
c. Děti staví, připravují, cestu z kamenů, aby mohl přijít Pán. 
K zamyšlení: Kamínek může představovat věci, které se nám nechtějí dělat nebo 
nám dělají problémy. Např. Mytí nádobí, domácí úkoly, cvičení na flétnu, spolupráce 
s někým koho moc nemáme rádi…. 


