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Tři králové přinášejí zvěst o narození Ježíška.  
Tři mudrcové z východu, kteří nesou dary v podobě 
myrhy, zlata a kadidla. V dnešní době nám tři králové 
přinášejí do domovů naději v to dobré v nás v podobě 
sbírky pro potřebné. Pojďme si s dětmi tři krále 
vyrobit.

VEZMEME UBROUSEK NEBO 
PAPÍROVOU UTĚRKU A 
VYTVOŘÍME TĚLO KRÁLE. 
PŘILEPÍME TĚLO A PAK 
OBLIČEJE.  

Z BAREVNÉHO PAPÍRU 
VYSTŘIHNEME A NALEPÍME 
KRÁLŮM KORUNY.  
DOPLNÍME OČI.

DOZDOBÍME KORÁLKY, KULIČKAMI 
NEBO TÍM, CO MÁTE PO RUCE.  
A JE HOTOVO. 
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KO
UZELNÝ KALENDÁŘ

TŘI KRÁLOVÉ

PŘIPRAVÍME SI  
POTŘEBNÝ MATERIÁL. 

NA PAPÍR SI OBKRESLÍME  
TŘIKRÁT KRUH A VYSTŘIHNEME.  
TO JSOU HLAVY PRO KRÁLE. 

NAKRESLÍME DETAILY OBLIČEJE.
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www.kouzelen.cz
kouzelen

Co budete potřebovat?
• tvrdý papír  

(barevný nebo postačí 
čtvrtka)

• barevný papír tělové 
barvy (na obličej)

• fixy
• papírové ubrousky 

nebo utěrky
• lepidlo v tyčince

1

2



Všechna práva vyhrazena pro Kouzelen z.s. Autor Dagmar Jurišová a kolektiv

Velkou výhodou smyslového koše je, že ho můžete vybavit 
čímkoliv, co máte po ruce. Stačí vám hlubší nádoba, kterou 
naplníte rýží, syrovou, nevařenou. Pak přidáváte věci, které 
odpovídají danému ročnímu období. 

Senzorický koš sestavíte velmi snadno. Do plastové 
nádoby nasypete rýži a vložíte výše uvedené věci. Pak stačí 
zavolat děti a začít si hrát a objevovat. To je vše. 

ZIMNÍ SMYSLOVÝ KOŠ

Tři králové urazili dalekou pouť, když šli za hvězdou, 
která jim ukázala, kde leží narozený Ježíšek. Můžete si s 
dětmi připomenout tuto strastiplnou cestu. Ke králům 
se budou hodit i zvířátka. 

PUTOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ

Co budete potřebovat?
• bublinkovou fólii
• vatu
• kameny
• bílé chlupaté kuličky
• tři figurky
• plastová nebo dřevěná 

zvířátka

Co budete potřebovat?
• bílá nevařená rýže
• tučňáka vyrobeného z 

ruličky od toaletního 
papíru

• vatové tyčinky
• vatu nebo ovčí rouno
• modré kuličky 

(skleněné, hliněné, 
velké korálky)

• rolničky různých  
velikostí

• vánoční drobnosti 
a dekorace (vločka, 
stromeček, mašlička 
ad.)

• knoflíky
• kelímky od jogurtu
• lžičky nebo lopatky


