Kalendarz adwentowy
v Hurra! Dziś zaczynamy wielkie przygotowania do Świąt! Zanim jednak zabłyśnie
pierwsza gwiazdka, musisz się dobrze przygotowaćJ Zadanie na dziś – napisz list do
Św. Mikołaja, żeby wiedział, o czym marzyszJ
v Czy Twój list wisi już na oknie? Jeśli tak, to możesz zacząć go wypatrywaćJ Żeby czas
Ci się nie dłużył, zapytaj Rodziców, w czym dzisiaj możesz im pomóc;-)I pomóżJ
v Święty Mikołaj już się zbliża! Musisz się przygotować, na jego przybycie! Na pewno
będzie bardzo głodny po tak długiej podróży - namów rodziców na wspólne
pieczenie ciasteczek i zostaw je na oknie, razem z kubeczkiem mlekaJ
v Jak było wczoraj? Odkryłeś już, jakie to piękne uczucie zrobić coś dla innej osoby? To
właśnie prawdziwa magia Świąt! Dziś zaplanuj z Rodzicami, jak przygotować kartki
Świąteczne, które przyniosą komuś bliskiemu dużo radościJ Zróbcie listę
potrzebnych rzeczy i zaplanujcie, jak je wykonać.
v Juhuuu! Jest lista - trzeba wybrać się na zakupy! Możecie przy okazji pomyśleć o
innych materiałach, które przydadzą się do dekoracji świątecznych – wszystko według
Waszej fantazji!
v Czas na pracę! Dziś bądź prawdziwym artystą – rysuj, klej, wycinaj – niech powstaną
najpiękniejsze kartki świąteczne!
v To był bardzo męczący tydzieńJ Zrobiliście całe mnóstwo pięknych i dobrych rzeczy
– czas na odpoczynek! Namów Rodziców na wspólny spacer w poszukiwaniu
świątecznych dekoracji w mieście.
v Mam nadzieję, że nabraliście sił do działania! Dziś czas na muzyczne przygotowania
do ŚwiatJ Poszukaj razem z Rodzicami śpiewnika pełnego kolęd i wybierz jedną,
która podoba ci się najbardziej. Poproś, by ktoś ci ja przeczytał i spróbuj narysować
to, o czym usłyszałeś.
v To naprawdę piękna kolęda! A zabrzmi jeszcze piękniej, gdy ja zaśpiewaszJ By
nauczyć się słów i melodii namów rodziców na wspólne muzykowanie – jeśli nie chcą
śpiewać sami, mogą wspomóc się nagraniemJ
v Kolędy to ważna część świątecznej tradycji! Warto jednak poznać inne jej elementy –
poproś rodziców, by usiedli z tobą na kanapie i opowiedzieli ci lub przeczytali o
wszystkich zwyczajach świątecznychJ
v Umiesz już kolędę, znasz świąteczne tradycje, a to znak, że wigilia już tuż tuż! By
jeszcze bardziej poczuć świąteczny nastrój, namów rodziców na wspólne pieczenie
pierniczkówJ

v Mmmmm…pięknie pachną! Teraz trzeba je udekorować! Jak ozdobisz swoje
pierniczki? DziałamyJ
v Pierniczki gotowe – widać, że wspólna praca świetnie wam wychodzi! Skoro Święta
już tak blisko, zaproponuj rodzicom, że pomożesz im w świątecznych porządkachJ
Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka Wasz domek będzie błyszczałJ Może poukładasz
swoje zabawki? Może powycierasz kurze? Dla każdego znajdzie się zajęcie bo dom to
wspólna sprawa – razem się przygotowujemy i razem świętujemyJ
v Świetnie Wam poszło! Czas na odpoczynek i nocny spacer z latarkami!
v W czystym domku unosi się zapach pierniczków – a dzieci przygotowują z rodzicami
świąteczne dekoracje. Ozdoby na choinkę? Łańcuchy z papieru? Brokatowe kokardki?
Niech Was ogranicza jedynie Wasza wyobraźniaJ
v Ozdoby gotowe – czas na choinkę! Wybierzcie się po świąteczne drzewkoJ
v Dziś nastał ten wspaniały dzień! Ubieramy choinkę!
v Pamiętasz jeszcze kolędę? Dziś czas na małą powtórkę – zaproś Rodziców do
wspólnego śpiewania. Może nauczysz się jeszcze jednej kolędy? A może będziesz
akompaniować na bębenku czy flecie?
v Za chwilę Wigilia – to czas, kiedy szczególnie ciepło myślimy o wszystkich, którzy są
nam bliscy. Spróbuj powiedzieć każdemu, kogo kochasz, jaki jest dla ciebie ważny. To
magia Świąt!
v Do Świat zostało już bardzo, bardzo niedużo czasu! Wszystkim udziela się
przedświąteczna gorączka – to dobry czas, by zaproponować Rodzicom swoja
pomocJ
v Wszystko gotowe – czas na odpoczynekJMoże spacer i liczenie napotkanych figurek
Mikołaja;-)?
v To już dziś! Byłeś bardzo dzielny, pracowity, kreatywny i dobry! Gratuluję Ci tego
niezwykłego czasu! Dziś najważniejsze zadanie - wypatruj pierwszej gwiazdki, i szybko
daj znać domownikom, że już można zaczynać Wieczerzę Wigilijną!

