
ADVENTNI KOLEDAR Z MALIMI LJUBEZNICAMI ZA NAJLEPŠI ČAS V LETU

1 PRAZNIČNI OKRASKI. Naredimo preproste okraske iz peki papirja.

2 MIKLAVŽEVO PISMO. December je čas pričakovanja in obdarovanja. Si že pisal dragemu Miklavžu, Božičku ali Dedku Mrazu?

3 HIŠICA IZ MEDENJAKOV. Znaš narediti hiško iz medenjakov? Mi znamo sestaviti prav posebno.

4 ZIMSKA ČAJANKA. Danes je na vrsti čajanka. Mmm, do tu diši
.

5 ADVENTNI KRIŽCI IN KROŽCI. Se znamo iti igrico krožci in križci? Kaj pa adventno različico?

6 MIKLAVŽEVI VAFLJI. Na miklavževo jutro specimo vaflje. Kaj niso danes povsem drugačnega okusa?

7 BOŽIČNO NOVOLETNE VOŠČILNICE. Do praznikov je še kar nekaj časa. V resnici ga je ravno prav, da se danes lotimo izdelave voščilnic.

8 ZIMSKO KEPANJE. Si se že kdaj kepal v dnevni sobi? Če še ne, kar pripravi rokavice. Potrebovali jih bomo.

9 PRAZNIČNO USTVARJANJE. Izdelajmo preprosto božično drevo iz storžka in plastelina.

10 NAHRANI PTICE in jih opazuj. In psst, čisto tiho, da jih ne splašimo.

11 ZIMSKI SPREHOD. Gozd je vedno čaroben. Večerni sprehod z lučkami pa še bolj. Pričarajmo si ga.

12 ZAJTRK PRESENEČENJA. Nedelja je dan, ko si morda lahko vzamemo malo več časa za zajtrk. Naj bo danes zajtrk presenečenja. 
Presenetimo svoje najdražje - mamico, očka ali otroke. Le da bo presenečenje iz srca.

13 POSEJEMO BOŽIČNO ŽITO. Lonček lahko tudi okrasimo.

14 PRAZNIČNO USTVARJANJE. Danes bomo okrasili steno z ljubko girlandico.

15 DOMAČI KINO. Veliko čudovitih risank je. In danes čas za domači kino v dnevni sobi.

16 ZIMSKE POBARVANKE. Ti mami nikoli ne dovoli barvati po steni. Mogoče bo veliiika Maki pobarvanka pomagala, da si danes premisli.
 Pripravi čopiče.

17 BOŽIČNE PRAVLJICE. Preberimo knjigo z božično tematiko. Toliko različnih lahko najdemo na knjižnih policah.

18 OKRASIMO SMREČICO. Ste že dobili smrečico? Naravno ali umetno? Ste si morda izdelali kakšno kar sami. Storimo to danes. 
Okrasimo jo, naj zažari.

19 POSTAVIMO JASLICE. Čisto malo in božič bo že tu.

20 PRAZNIČNI PIŠKOTKI. Specimo preproste maslene piškote. Malo za babico, malo zase in malo za Božička.

21 PRAZNIČNO USTVARJANJE.Najdaljša noč je danes. Potrebujemo veliko svetlobe. Izdelajmo si lučice iz papirnatih robčkov in balonov.

22 PRAZNIČNO USTVARJANJE. Za še lepše zimske dni si narišimo na okno pravi snežni metež čarobnih snežink.

23 POIŠČIMO ŠKRATKA. Ojoj, ljubka škratka sta danes nabrita. Skrila sta sporočilce. Le kje sta? Poišči ju.

24 BOŽIČNI PIKNIK. Nekaj manjka na vrhu božičnega drevca. Hm, kaj bi to bilo? In, ti kruli v želodčku? Ne skrbi piknik pri jaslicah 
nas bo vse pocrkljal.


