
Rodzinny
kalendarz
adwentowy

Dzień dobry! Boże Narodzenie tuż tuż! Niby jeszcze
daleko, ale pierwsze przygotowania czas

zacząć...spieszymy z pomocą! Zapraszamy do przygody
adwentowej. 

Na kalendarz adwentowy składają się 24 karteczki 
z zadaniami do wydruku oraz omówienia zadań,

proponowane linki i materiały.

Zapraszamy!



1Napisz list 

do Świętego Mikołaja :) Wypisz

wszystkie swoje marzenia, a Mikołaj

sam wybierze, co Elfy mają dla Ciebie

przygotować.

2Pokoloruj świąteczną kolorowankę 

i umieść ją w widocznym miejscu, 

np. na lodówce.



3

4

Potrafisz już wyciąć samodzielnie

śnieżynkę z papieru? Jeśli nie, poproś

mamę o pomoc! Możecie wspólnie ozdobić

śnieżynki i przykleić je na okno w Twoim

pokoju:)

Narysuj laurkę dla Mikołaja. Nie zapomnij

odbić na niej swojego paluszka!
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6
Dostałeś już prezent? Mam nadzieję, 

że sprawił Ci dużo radości :) Może namówisz

mamę na wspólne pieczenie pierniczków? Tylko

pamiętaj, nie zjedz ich od razu. Schowaj do

pudełka i pilnuj, by zostało trochę na Święta.

P.S. Pieczenie to dużo pracy, ozdabianie zostaw

na inny dzień.

Dziś ważna noc! Aby Mikołaj mógł

zostawić prezent w Twoim buciku,

musisz go porządnie wyczyścić.
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Dziś jest świetna okazja, by ozdobić

upieczone wczoraj pierniczki. Jeśli nie

masz specjalnych pisaków, poproś mamę,

by przyrządziła Ci lukier :)

Czas przygotować świąteczne kartki

dla bliskich! Możecie je zrobić

samodzielnie lub kupić gotowe. Napiszcie

życzenia i pamiętaj o odciśnięciu swojego

paluszka na każdej z nich :) Możesz też

ozdobić koperty :)
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Mapa do choinki. Zapytaj mamę, gdzie 

w tym roku postawicie choinkę. A może Wasza

już stoi? Narysuj Mikołajowi mapę Waszego

domu i zaznacz, gdzie jest choinka. Możesz

poprosić mamę o pomoc i samodzielnie ozdobić

narysowaną przez nią mapę :)

Mama przygotowała już znaczki na Wasze

świąteczne kartki :) Naklejcie je równo, 

a później idźcie razem na pocztę! Mama

na pewno zgodzi się, byś samodzielnie

wrzucił kartki do skrzynki na listy.
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Dziś Dzień Dobrego Uczynku! Kochany Elfie,

co dzisiaj dobrego zrobisz? 

Możesz zadzwonić do ulubionej cioci 

lub babci i opowiedzieć o tym, co dobrego

udało Ci się dzisiaj zrobić.

Dziś trudne zadanie! Razem z rodzicami

przygotujesz świecznik. Bądź dobrym Elfem

dla swoich rodziców, pokaż im, jak to się robi!
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Znajdźcie chwilę na przytulasy i czytanie

świątecznej bajki. Na pewno będzie Wam miło

:)

Zadanie dla Ciebie - połącz kropki :)

Gotowe obrazki możesz ozdobić tak, 

jak lubisz - może użyjesz plasteliny lub

farbek? 



15
Porządki w zabawkach - poprzeglądajcie razem

z mamą zabawki i odłóż choć kilka rzeczy,

które chciałbyś komuś podarować. Może razem

z rodzicami zawieziecie je do szpitala lub domu

dziecka?

16
Rodzinne zdjęcie świąteczne lub filmik 

z życzeniami. Przygotuj ozdoby, których

użyjecie, by zrobić sobie ładne zdjęcie 

lub by nagrać film z życzeniami dla kogoś,

kto mieszka daleko :)
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Wydaje mi się, że ptaki są głodne! Poproś mamę, 

by przygotowała ziarna lub słoninkę i wyjdźcie na spacer.

Karmę możecie wsypać do karmników, jeśli wiecie, gdzie

są. Możecie też zostawić ją na gałązkach drzew lub

wysokich murkach - ptaki na pewno znajdą! Pamiętaj,

 że nie wolno dawać ptaszkom chleba.

18
Przygotujesz bombkę na choinkę? 

Mama da Ci niezbędne akcesoria, a jeśli

potrzebujesz, rodzice na pewno Ci pomogą!

Baw się dobrze :)
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Świąteczne KINO DOMOWE :) 

Wybierz świąteczną bajkę lub film, który wszyscy razem

dzisiaj obejrzycie! Zróbcie sobie pyszną herbatę!

Miasto jest już ozdobione! Wyjdźcie

wieczorem na spacer całą rodziną 

i poszukajcie najpiękniej oświetlonych

domków w okolicy :)
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W radiu od dawna słychać świąteczną muzykę! 

Zatńczcie razem do świątecznej piosenki! WSZYSCY,

nawet tata!

Dziś wybierzcie się na ważny spacer.

Spacer na cmentarz. Przed Bożym

Narodzeniem warto zaświecić znicze 

na grobach najbliższych.
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24To dziś ten piękny dzień! 

Mama i tata przygotowali Ci upominek, by

było Ci łatwiej czekać na

Mikołaja...1,2,3...szukaaaaj!

Rodzice mają masę przygotowań przed Świętami. 

Dziś dzień bajki! Wybierz pełnometrażową bajkę 

i ciesz się oglądaniem :)



LIST DO MIKOŁAJA



LIST DO MIKOŁAJA



pobrano: e-kolorowanki.eu

2.12. - ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA
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2.12. - ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA
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2.12. - ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA



pobrano: e-kolorowanki.eu

2.12. - ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA



autor przepisu: malacukierenka.pl

6.12. - PRZEPIS NA PIERNICZKI

 Składniki:
150g masła
250g naturalnego miodu
300g cukru
3 jajka
2 łyżeczki cynamonu
po 1 łyżeczce zmielonych go�dzik�w, gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu
(możemy zastąpi� przyprawą do piernika, ale radzę uży�poszczeg�lnych
przypraw)
1 łyżeczka sody
około 770-820g mąki pszennej (użyłam tortowej)dodatkowo:lukier do ozdoby

1. Do rondelka włoży� masło, doda� cukier, mi�d i przyprawy. Podgrzewa�,
mieszając, aż składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopi�; 
nie gotowa�). Zdją� z ognia i odstawi� do ostygnięcia.
2. Mąkę 770g wymiesza� z sodą i doda� ją do ostygniętej masy, wbi� jajka
 i zagnie�� ciasto rękoma. Je�li ciasto będzie za bardzo klejące, proszę doda�
jeszcze trochę mąki (patrz FILM).
3. Ciasto rozwałkowa�, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubo�� około 
4-5mm. Następnie foremkami wycina� pierniczki i układa� je na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Proszę zachowa� między pierniczkami
odstępy, ponieważ dużo rosną.
4. Pierniczki wstawi� do nagrzanego piekarnika i piec przez około 12-14 minut.
Piec w temperaturze 170oC na funkcji termoobieg (na funkcji g�ra-d�ł 180 st.C).
Po wyjęciu z piekarnika odstawi� do ostygnięcia.
5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorowa�. Pierniczki przechowywa� 
w szczelnym opakowaniu (puszce) najlepiej przez około 2-3 tygodnie.Je�li
pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się całkiem
miękkie.Udanych wypiek�w:)



Przygotuj:
-szklanki po �wieczkach w szkle lub inne podobne szklane naczynia,
-klej introligatorski Magic,
-laski cynamonu,
-bawełnianą szeroką koronkę,
-ozdobny sznurek,
-błyszczącą szeroką wstążkę,
-sztuczną jarzębinę,
-�wieże zielone gałązki tui.

autor pomysłu: bibaba.pl
zdjęcie pobrano z: bibaba.pl

11.12. - ŚWIECZNIK DIY

 link do pomysł�w:  https://bibaba.pl/diy-swieczniki-swiateczne/



Przygotuj:
-szklanki po �wieczkach w szkle lub inne podobne szklane naczynia,
-klej introligatorski Magic,
-laski cynamonu,
-bawełnianą szeroką koronkę,
-ozdobny sznurek,
-błyszczącą szeroką wstążkę,
-sztuczną jarzębinę,
-�wieże zielone gałązki tui.

 link do bajki: 
 https://www.nuk.pl/fileadmin/local/PL/help_and_advice/bedtime_stories/NUK
olajki.pdf    

 -możesz poprostu wpisa� w google "�wiąteczne bajki NUK" lub wykorzysta�
zapas domowej biblioteczki :)

autor pomysłu: bibaba.pl
zdjęcie pobrano z: bibaba.pl

13.12. - ŚWIECZNIK DIY



14.12. - POŁĄCZ KROPKI



14.12. - POŁĄCZ KROPKI



14.12. - POŁĄCZ KROPKI

pobrano: e-kolorowanki.eu



Baza pomysłów: MOJE DZIECI KREATYWNIE

link: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/12/ozdoby-
choinkowe-i-dekoracje-swiateczne-dla-dzieci/

Do dekoracji styropianowych bombek potrzebujesz:
-styropianowe bombki z PEPCO 4 szt.
-koraliki z PEPCO 6m 
-cekiny i mini kryształki z PEPCO 
-pomponiki 100 szt. PEPCO  pi�rka dekoracyjne PEPCO
-sznurek jutowy
-klej typu magic

18.12. - BOMBKA

autor pomysłu: mojedziecikreatywnie.pl



Rodzinny kalendarz adwentowy ma służyć nie tylko
dziecku, ale również Tobie. Czas spędzony z dzieckiem
zawsze procentuje lepszą atmosferą w domu. Wiem,
że i tak masz tego czasu niewiele, dlatego zastanów
się, z czego możesz zrezygnować i proszę - niech to
nie będzie rezygnacja z resztek odpoczynku, jakie

sobie serwujesz! 

To ważne, byś zawsze był o kilka kroków przed
kalendarzem, by w biegu nie poszukiwać przyborów do

przygotowania stroika, bombki czy innych zabaw.
Warto też sprawdzić sobie wcześniej linki :)

Życzymy Wam cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
i dobrego czasu oczekiwania Pierwszej Gwiazdki. 

                    Agnieszka Maliszewska

RODZICU!


