
Jak będzie wyglądała Wasza choinka? 
Będzie wielobar�na, czy w jedny� kolorze? 

St�órz z papier� łańcuch, dzięki któremu 
Twoja choinka nabierze wyjątkowej mocy. 
Rodzice z miłą chęcią Ci w t�� pomogą.

Czy masz swoją ulubioną świąteczną bajkę? 

Obejrzyjcie ją dziś wspólnie z rodziną.

Załóż świąteczne skar�etki 
i biegaj w nich radośnie przez cał� dzień!

Z pomocą rodziców udekor�j swój pokój. 

Zawieście Twoje ozdoby i niech zabł�sną światełka.

Lubisz zdjęcia?
 Siądźcie wszyscy razem w przy��lny� miejscu 

i zobaczcie zdjęcia lub filmy z poprzednich 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 

Zobaczcie, co się zmieniło od tamtego czasu. 
Zróbcie nowe zdjęcia. Śmieszne lub świąteczne. 

Będzie wspaniała pamiątka!

Pobaw się zabawkami, które leżą głęboko w koszyku 
lub wysoko na półce. 

Spraw, aby zapomniane zabawki 
stał� się dziś ważne.

1 g��dnia zaczy�a się Adwent i będzie t��ał przez czter� 
niedziele. Adwent to wyjątkowy okres przygotowań 

do Bożego Narodzenia. 
Aby wprowadzić się w ten czas, znajdź w swojej biblioteczce 

książkę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Przy��l się do rodziców i razem poczy�ajcie.

Z jakim zapachem kojarzą Ci się Święta Bożego Narodzenia? 
Może są to pier�iczki? Mają piękny korzenny zapach. 

Zamień się dziś w małego kucharza i przy pomocy mamy 
upieczcie i udekor�jcie pier�iczki.

W okresie zimowy� zwłaszcza, kiedy spadnie śnieg, 
ptaszki szukają poży�ienia. 

Aby ułat�ić im poszukiwania zawieś na drzewie słoninkę. 
Możesz także nasy�ać ziarenka zbóż do kar�nika 

lub na parapet. 
Z pewnością odwdzięczą się piękny� śpiewem.

Ubierz się dziś odpowiednio do pogody 
i wraz z rodziną wy��szcie na dł�gi spacer.

Dł�gie i ciemne wieczor� to dni, 
w któr�ch spędzamy czas w domu. 

Aby umilić sobie ten wieczór, napijcie się gorącej czekolady 
w swoich ulubionych kubkach!

Dekoracje świąteczne czas zacząć! 

Zrób z papier� dł�gi, kolorowy łańcuch. 
A może uda Ci się zrobić jeszcze inne świąteczne ozdoby?

Już jut�o Święt� Mikołaj obchodzi swoje święto. 

Przygot�j pyszne ciasteczka i mleko w swoim ulubiony� 
kubku, a z pewnością Cię odwiedzi. Poproś mamę lub tatę, 

aby pomogli Ci wszystko przygotować. A, i pamiętaj, 
że renifer�, które podróżują razem ze Święt�� 

Mikołajem uwielbiają chr�pać marchewkę!

Czy Święt� Mikołaj był już u Ciebie? 
Zjadł Twoje ciasteczka i wy�ił mleko? 

Mmm… Z pewnością mu smakował�! 
Dziś jest wyjątkowy dzień. Podziękuj Mikołajowi za prezent, 

uśmiechając się dziś cał� dzień!

Sobota to dzień sprzątania.
 

Włączcie świąteczne piosenki i w t�� nast�oju 
pomóż rodzicom posprzątać mieszkanie.

Czy masz jakieś marzenia?
 

Zastanów się dobrze i napisz list do Świętego Mikołaja. 
Napisz lub nar�suj swoje marzenie, czy też zabawkę. 

Ale pamiętaj, że Mikołaj speł�ia marzenia 
t�lko g�zecznych dzieci.



Dziś czeka Cię rodzinny wyjazd. 

Rodzice zabiorą Cię tam, 
gdzie świeci mnóst�o kolorowych światełek.

Połóż się dziś szybciej spać i wy�ocznij. 
Jut�o czeka Cię wyjątkowy dzień pełen miłości, 

ciepła i uśmiechu na t�arzy. 

Pamiętaj dziś i jut�o rano pościelić łóżko. Twój pokój w t�� 
dniu musi wyglądać pięknie!

Jeśli zima zapukała do Twojego okna, 
to ubierz się ciepło i ulep bał�ana ze śnieg�. 

Niech zimowe szaleńst�a t��ają. 

Jeśli jednak nie, st�órz prawdziwie zimowy r�sunek. 

Czy w Twoim domu będzie ży�a czy szt�czna choinka? 

Włączcie dziś świąteczne piosenki i pomóż rodzicom 
udekorować choinkę. Na pewno będzie najpiękniejsza!

Dzisiejszy dzień należy do Ciebie! 

Pomyśl, jaka zabawa sprawi Ci największą przyjemność. 
Spędźcie dzisiejszy dzień całą rodziną 

w radosnych humorach.

Posprzątaj swój pokój! 

Uporządkuj zabawki tak, aby każda znalazła swoje miejsce. 
Ty�i, któr��i się nie bawisz, zapakuj do pudełka 

i wy�ieś na st��ch lub do piwnicy.

Ciekawe, czy w g��dniu spadnie śnieg?
 

Zachęć pogodę i st�órz ozdobne śnieży�ki z papier�. 
Udekor�j nimi swój pokój.


