
 

 

Procházka Betlémem pro 1. - 3. třídu 

1. Před kostelem - Venkovní betlém 

Přečtěte dětem první kartičku s otázkou a spolu s dětmi odpovězte. Odpověď je na kartičce.  
 

2. V kostele - Adventní věnec 

Přečtěte dětem druhou kartičku s otázkami a spolu s dětmi odpovězte.  
 

3. V kostele - Betlém 

Přečtěte dětem třetí kartičku s otázkami a spolu s dětmi odpovězte.   
 

4. V lavicích u Betléma - Obrázky s vyprávěním 

Přečtěte dětem vánoční příběh o narození Ježíška a při tom jim ukazujte obrázky. Vánoční příběh 
je v tašce (formát A4). Text příběhu je na zadní straně obrázků. Děti si můžou sednout do lavic.  
 

5. U Betléma - Dárky a hvězdičky 

Každé z dětí napíše na hvězdičku přání pro svou rodinu, které může nechat v kostele u betléma. 
Přečtěte dětem kartičku s informacemi a úkolem. V balíčku jsou pro vás připravené hvězdičky a 
fixy. Hotové hvězdičky dejte do košíku před jesličkami.  
 

6. Výstava betlémů 

Můžete se s dětmi vydat na prohlídku betlémů z celého světa. Výstava betlémů je u vstupu na 
schody, které vedou do muzea šatiček Jezulátka.  
 

7. Závěr - Andělíčci 

V balíčku jsou pro děti připravené papírové figurky andělíčka z betléma a pro Vás brožurka s in-
formacemi. V balíčku jsou také omalovánky. Před kostelem můžete děti vyfotit na Váš fotoaparát 
nebo mobil v postavičce anděla ve venkovním betlému. Pak můžete fotografie dětem dát, aby je 
například věnovali někomu o vánocích, nebo použili jako vánoční přání.  
Přečtěte dětem kartičku s informacemi a úkolem.  
  

Prosíme o vrácení tašky s pomůckami v prodejně suvenýrů po skončení programu. Vezměte si 
prosím s sebou do třídy desky s dárky pro děti. 

aneb 
Dobrodruzná výprava  
po stopách Prazského Jezulátka 

´ ´ 

´ ´ 

topy 

 
Program „Procházka Betlémem“ probíhá v rámci projektu Stopy - Objevování stop lidí minulosti a současnosti  
v kostele Pražského Jezulátka  
Realizátor: Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1, www.pragjesu.cz 
Kontakt: stopy@pragjesu.cz  

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020“.  
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