Jak zrobić

WŁASNY
KALENDARZ
ADWENTOWY?

Z CZEGO ZROBIĆ
KALENDARZ?
Pomysłów na zrobienie własnego kalendarza
adwentowego dla dziecka jest wiele. To sprawi, że
będzie on wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju,

KOPERTY
Prostym sposobem na wykonanie kalendarza jest zakup
lub zrobienie 24 kopert. Białych lub kolorowych (jeśli
białych, dodatkowo możecie bawić się z dzieckiem w ich
ozdabianie). Do koperty włóż zadania, przyklej cyferki.
Możesz ułożyć je na ścianie w formie choinki, zawiesić w
formie girlandy lub na wieszaku i sznurkach.

CHRISTMAS CRACKER
Nasz kalendarz na ten rok będzie z rolek papieru
toaletowego. Zrobię tzw. christmas crackery. Jedną rolkę
papieru przecinam na pół. Zawijam w papier prezentowy, jak
cukierek. Wcześniej wkładając do rolki kartkę z zadaniem lub
niespodziankę. Naklejamy cyferki od 1-24 na każdej rolce.
Zwinięte rolki układamy w kształcie choinki i przyklejamy np.
do brystolu .

WORECZKI
W zeszłym roku zauroczył mnie pomysł na kalendarz z
woreczków. Ładnie wyglądają a do tego, można umieścić je w
wielu miejscach. Przypiąć do papieru, zawiesić na wieszaku,
gałązkach w wazonie. Są leciutkie i będą dodatkową ozdobą
pomieszczenia. Sznureczki sprawią, że codziennie dziecko
będzie ćwiczyło sprawność manualną :)
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1.Napisz list do

7. Przygotuj kartki

10. Zrób świeczkę

św. Mikołaja

świąteczne dla

z pomarańczy lub

2.Przeczytaj

bliskich osób

przygotuj plastry

opowieść o św.

8. Zrób dowolną

pomarańczy do

Mikołaju

pracę plastyczną –

wysuszenia

3.Zapoznaj się z

pokaż na niej

11. Upiecz

świątecznymi

choinkę np. ulep

piernikowe

tradycjami w

ją z plasteliny,

bombki na

Polsce i innych

zrób wydzierankę

choinkę

krajach

9. Naucz się

12. Zrób

4.Przygotuj

śpiewać ulubioną

świąteczną

skarpety/buty na

kolędę lub

zakładkę do

prezent od św.

spróbuj zagrać ją

książki – przyda

Mikołaja

na instrumencie

się do

5. Upiecz

(np. wystukuj

jutrzejszego

ciasteczka dla św.

rytm grzechotką)

zadania

Mikołaja

13. Urządź wieczór

6. Zrób

książkowo-

świąteczny witraż

planszówkowy
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20.Jedź na
14. Zrób

18. Namaluj coś

jarmark

najdłuższy

świeczką na

świąteczny lub

łańcuch z papieru

kartce, a potem

idź na wieczorny

na choinkę

zamaluj farbką

spacer wśród

15. Ozdób

dołączoną do

światełek

upieczone

dzisiejszego

21.Przygotuj

pierniczki

zadania. Zobacz,

bombkę na

16. Zrób bałwanka

co powstanie

choinkę,

– jeśli za oknem

19. Znajdź ukrytą

przedstawiającą

nie ma śniegu

niespodziankę.

Twojego

zrób go ze

Pierwsza

ulubionego

sztucznego

wskazówka

bohatera z bajki

śniegu lub wyklej

znajduje się w

watą

kopercie

17.Wypij gorące

dołączonej do

kakao z książką

dzisiejszego

lub świątecznym

zadania

filmem/bajką
.
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22.Wykonaj
ostatnie ozdoby
świąteczne na
choinkę –
gwiazdki z masy
porcelanowej lub
papieru
23.Ubierz choinkę
24. Poznaj
wigilijne tradycje
i potrawy
.

