Grudzień dzień 1

Ile jeszcze dni mamo?

Przyjemna zabawa dla przedszkolaków pomagająca im w odliczaniu upływających dni w
oczekiwaniu na BoŜe Narodzenie. Z przygotowanego papierowego Łańcucha, zrobionego z
czerwonego i zielonego koloru, kaŜdego dnia usuwamy jedno ogniwo. To pomoŜe zrozumieć
dzieciom i mamom jak szybko mija czas i święta są coraz bliŜej.
Grudzień dzień 2

BoŜonarodzeniowy wianuszek

֠ Kup lub przygotuj okrągłą podstawkę pod wieniec. Okrąg jest symbolem
wieczności, wiecznej BoŜej miłości do ciebie.
֠ Wykrój w kole 4 otwory na świeczki. Światło świec symbolizuje obecność
Chrystusa, światłości świata.
֠ Wokół okręgu opleć zawsze zielone gałązki krzewów. Zawsze zielony ich kolor
symbolizuje wieczne trwanie Ŝycia i nadziei.
֠ Doczep bombki, wstąŜki i inne ozdoby.
֠ Umocuj cztery świece do podstawy.
Ludzie często uŜywają 3 purpurowe świece i 1 róŜową. Purpura symbolizuje czas
przygotowań, a róŜ przedstawia radość. Zapal pierwszą świecę w pierwszą niedzielę adwentu
itd. RóŜową świecę zapal w trzecią niedzielą. Tak jak pełniejsze będzie światło świec, tak
mocniejsza będzie nasza tęsknota za spotkaniem z Jezusem
Grudzień dzień 3

Ciasteczkowy dzień

Przeznacz ten dzień na robienie ciasteczek ze swoimi dziećmi, będą miały one duŜą frajdę w
mieszaniu ciasta i dekorowaniu ciasteczek.
Przygotuj ciasto na ciasteczka:2½ szkl. mąki, 1 łyŜeczka proszku do pieczenia, ½ łyŜeczka
soli, ½ kostki masła,11/4 szkl. cukru, 2 jajka 1 łyŜeczka cukru waniliowego, 1 szkl.
posiekanych orzechów, 1 szkl. M.&M lub Skittles.
Połącz mikserem masło+cukier+jajko+wanilię i dobrze ubij. Dodaj mąkę, proszek, sól,
orzechy. Nakładaj na blachę wyłoŜoną papierem do pieczenia łyŜeczką ciasto i dekoruj
ciasteczka M.&M lub Skittles (jeśli uŜywasz Skittles to nie dodawaj do ciasta orzechów).
Piecz ciasteczka w 170 stopniach około 15 minut.
Grudzień dzień 4

Ukryte skarby

Zachęć członków swojej rodziny do napisania lub narysowania kilku karteczek z
podziękowaniami i wyrazami miłości dla pozostałych członków rodziny i niech kaŜdy z was
spróbuje schować je w róŜne miejsca. Wieczorem usiądźcie wszyscy razem i niech kaŜdy z
was przeczyta lub pokaŜe, co dostał.
Grudzień dzień 5

Wspólna zabawa

Zaplanuj zaproszenie rodzin z twojego sąsiedztwa lub kościoła, aby pograć i cieszyć się
swoja obecnością. MoŜecie zagrać w „Narysuj i zgadnij”, „Domino”, „Uno”, itp.
Grudzień dzień 6

Tajemniczy anioł

KaŜdy z członków rodziny zostaje tajemniczym aniołem dla drugiej osoby. Zabawa
rozpoczyna się, gdy naszym podopiecznym zaczynamy urozmaicać Ŝycie. MoŜe to być
podłoŜone pod poduszkę pudełko czekolady, moŜemy wykonać za kogoś jakąś pracę.
Zakończeniem zabawy jest wspólne zgadywanie, kto był czyim aniołem.

Grudzień dzień 7

Słodkie odwiedziny

Doceń wartość czekolady. Odwieź swoich sąsiadów częstując ich swoimi ulubionymi
słodyczami. Zobaczysz, czy te słodkie odwiedziny będą miały wpływ na wasze wzajemne
relacje.
Grudzień dzień 8

Dar od ciebie

Przygotuj z całą swoja rodziną paczkę dla dziecka lub dorosłego, zapakuj rzeczy ładnie w
pudełko i owiń kolorowym papierem. Podarujcie wasz prezent tym, o których wiecie, Ŝe
potrzebują lub wrzućcie ją do pojemnika na rzeczy dla PCK (jeśli chcecie wrzucić paczkę do
pojemnika to naklejcie karteczkę (PREZENT DLA DZIECKA W WIEKU...)
Grudzień dzień 9

Prezent dla nas

Przygotuj duŜy biały brystol, zbierzcie się całą rodzina wokół niego i niech jedna osoba
wypisuje te wszystkie rzeczy, które dostaliście jako rodzina albo kaŜdy z was, od Boga w
tym roku. Kiedy wszystko juŜ wypiszecie spędźcie czas na podziękowaniu Bogu za te dary.
Grudzień dzień 10

Zaproś Jezusa na obiad

Przygotuj danie na obiad, które bardzo lubicie jako rodzina i przygotujcie przy stole
dodatkowe miejsce, aby całą rodziną pamiętać i oczekiwać na przyjście Jezusa. Przeczytajcie
wspólnie Ew. Marka 13;32-37.
Grudzień dzień 11

Poszukiwanie skarbów

Niech kaŜdy z was przygotuje sam specjalny prezent i niech go schowa, potem zorganizujcie
wielkie poszukiwanie skarbów w taki sposób, aby doprowadzić resztę rodziny do swojego
skarbu.
Grudzień dzień 12

Czekoladowy sos

Przygotujcie sobie wieczór przy gorącym sosie czekoladowym.
Sos czekoladowy: 21/2 szklanki mleka, 1/3szklanki mąki, 1 szklanka cukru, szczypta soli,
3 łyŜki kakao, 1 łyŜeczka wanilii.
Wlej mleko do rondla i postaw na średnim ogniu. Zmiksuj suche składniki dopóki nie znikną
grudy a następnie wsyp to wszystko do ciepłego mleka. Stale mieszaj, aby zlikwidować
grudki i zapobiec przywieraniu do momentu aŜ masa będzie gładka i bulgocąca. Odsuń z
ognia i dodaj wanilię i pozostaw, aby zagęściło się do konsystencji sosu. Podawaj z ciepłymi
ciasteczkami. Smacznego.
Grudzień dzień 13

Choinkowy łańcuch

Przygotuj duŜo praŜonej kukurydzy igły, białą nitkę i zróbcie łańcuch na choinkę. Będzie to
dobry czas na wspólnie spędzony wieczór.
Grudzień dzień 14

Świętowanie narodzin

Namów dzieci do upieczenia urodzinowego tortu dla Jezusa. Pozwól im upiec go
i udekorować, mogą teŜ zaprosić dzieci z sąsiedztwa, aby świętować dzień urodzin
Chrystusa.
Tort czekoladowy
֠ Wymieszać łyŜką:2szkl. mąki + 2szkl. cukru + ½ łyŜeczka soli + 1 łyŜeczka sody.
֠ Dodać i wymieszać łyŜką: ½ szkl. śmietany + 2jaja + 1 łyŜeczka wanilii.
֠ Zagotować i ostudzić: 1 szkl. wody + 1 kostka margaryny + 3 łyŜki kakao
֠ Wymieszać wszystko łyŜką, wlać do posmarowanej formy i piec 180 stopni, 30
min.

Polewa czekoladowa: Zagotować 4 łyŜki mleka i 2 pokruszone tabliczki czekolady, ciągle
mieszając rozpuścić czekoladę.
Wylać czekoladę na ciasto i rozsmarować ją równomiernie noŜem, na wierzch ułoŜyć napis
JEZUS z M.&M-sów.
Grudzień dzień 15

Ubieranie choinki

Przeznaczcie jeden wieczór na wspólne ubieranie choinki jako rodzina. Kiedy będziecie
zakładać ozdoby choinkowe powspominajcie wspólnie jak one znalazły się w waszym domu,
albo kiedy je kupiliście, moŜe z jakimi okolicznościami w waszej rodzinie są one związane.
To moŜe być wspaniały wieczór wspomnień poprzednich świąt.
Grudzień dzień16

Świetlana noc

Przygotuj dla kaŜdego mały słoik z zakrętką, płynne farby oraz małą zapachową świeczkę.
Niech kaŜdy weźmie jeden słoik i naleje troszeczkę jednej farby, zakręci słoik i delikatnie
przekręcaj go w róŜne kierunki, aby farba pozostawiła smugi. Rozkręćcie słoik i nalejcie
troszeczkę innej farby znów zakręćcie słoik i przekręcając go lekko rozprowadźcie farbę,
zróbcie to kilka razy z róŜnymi farbami, aŜ cały słoik w środku będzie pokryty kolorowymi
smugami. Na koniec otwórzcie słoik i włóŜcie do środka zapaloną małą świeczkę zapachowa.
To moŜe być bardzo dobra okazja do rozmowy o tym, Ŝe Jezus jest Światłością świata i co
dla nas zrobił.
Grudzień dzień 17

Gwiazda Betlejemska

Kup poinsencję dla twojej rodziny i w czasie rodzinnej modlitwy podziel się następującą
historią:
Legenda meksykańska głosi, Ŝe poinsencja zakwitła u stóp małego chłopca, który w Wigilię
modlił się o coś, co mógłby podarować Dzieciątku.
Dr. Poinsett przedstawił meksykańską roślinę w swoim rodzinnym stanie – Południowej
Karolinie. Szybko zdobyła ona popularność i została nazwana poinsencją na jego cześć.
Grudzień dzień18

Świąteczne kartki

Kiedy zaczną nadchodzić śyczenia Świąteczne zbieraj je w koszyczku lub pudełku. Zbierzcie
się jako rodzina i wyciągając kolejne kartki przeczytajcie je głośno i podziękujcie za te osoby
Bogu, Ŝe o was pamiętały.
Grudzień dzień 19

Ozdoby

Przygotuj foremki do ciasteczek ozdobny sznurek, farby lub flamastry, lub kredki oraz masę
solną.
Masa solna: 1szkl mąki, ½ szkl soli, ½ szkl woda. Zmieszaj sól i mąkę i dodaj 3 łyŜki wody i
wszystko zagnieść. Zagniatając dalej dodawaj po troszeczku wody,aŜ ciasto będzie jedną
plastyczną bryłka.
Rozwałkuj ciasto i foremkami do ciasteczek powycinaj róŜne kształty, zachęć dzieci by ci w
tym pomogły. W kaŜdej z figur zrób dziurkę by potem moŜna było przeciągnąć sznurek i
powiesić ją na choince. Tak wycięte ozdoby połóŜ na blachę i upiecz je w temperaturze 180
stopni do lekko brązowego koloru (około 20 min.). Kiedy kształty ostygną pomalujcie je
razem z dziećmi farbami albo flamastrami lub kredkami, przeciągnijcie sznurek przez dziurkę
i powieście na choince. Z tyłu ozdób moŜecie napisać rok, w którym zrobiliście tę ozdobę.
Grudzień dzień 20

Przygotowanie do Wigilii

Kolorowy papier, klej i flamastry. Potnij papier na równe paski. Zróbcie specjalny łańcuch.
Na jednej stronie kaŜdego paska napisz werset z Ew. Łukasz rozdział 2 wersety od 1 do 20.
Niech na jednym pasku znajdzie się jeden werset. Sklej paski w taki sposób, aby powstał

łańcuch, gdzie 1 werset to będzie pierwsze ogniwo łańcucha, a 20 to ostatnie ogniwo. ZłóŜcie
łańcuch w ładną torebkę i rozpakujcie ją w Wigilię. Podczas Wigilii niech po kolei kaŜdy z
was zaczynając od pierwszego wersetu obrywa po jednym ogniwie i głośno przeczyta swój
fragment i tak zróbcie to do końca, do ostatniego ogniwa.
Grudzień dzień 21

Zimowy napój

2 szkl soku jabłkowego, 2 szkl soku pomarańczowego, 2 szkl soku grejpfrutowego zagotujcie
wszystkie soki razem z dodatkiem 4-5 goździków i 1 łyŜeczki przyprawy korzennej. Kiedy
zacznie wrzeć zmniejszcie ogień i jeszcze przez kilka minut potrzymajcie go na ogniu.
Rozlejcie do kubeczków. To moŜe być miła chwila dla waszej rodziny by usiąść wszyscy
razem i zaplanować jak chcielibyście by wyglądała wasza nadchodząca Wigilia.
Grudzień dzień 22

Pachnąca ozdoba

Przygotuj dla kaŜdego członka rodziny umyta pomarańczę i paczkę całych goździków
(przyprawę). Niech kaŜdy z was narysuje ołówkiem na pomarańczy jakiś wzór np. choinkę,
gwiazdki lub coś innego. Teraz powbijajcie blisko siebie wzdłuŜ konturów wzoru goździki.
Gdy skończycie w waszym domu będzie unosił się zapach pomarańczy. MoŜe to być bardzo
ładna ozdoba na stół.
Grudzień dzień 23

Prezent cukiernika

Podziel się ze swoja rodzina tą historią.
Pewien cukiernik chciał zrobić cukierek, który byłby świadectwem tego co jest najwaŜniejsze
w Świętach BoŜego Narodzenia –świadectwo o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat
w czasie BoŜego Narodzenia i nadal jest obecny pośród nas i ma moc działać w nas.
Zrobił BoŜonarodzeniową laskę. Kiedy tworzył swoje słodkie dzieło chciał, Ŝeby kaŜda jego
cecha miała symbol związany z osobą Jezusa. Zaczął od twardego, białego-czerwonego
kawałka cukierka. Twardy, bo Jezus jest stały jak skała, na której moŜemy się oprzeć w
Ŝyciu. Biały, poniewaŜ Jezus przyszedł na świat bez grzechu i nigdy nie zgrzeszył. Czerwone
paski są symbolem krwi Chrystusa przelanej na krzyŜu za grzechy ludzi, byśmy mieli Ŝycie
wieczne. Potem cukiernik ukształtował słodka masę w kształt litery J jak Jezus, który
przyszedł na świat jako zbawiciel, a kiedy literę obrócimy do góry nogami to wtedy
otrzymamy laskę pasterza – Dobrego Pasterza (Jezusa), który przyszedł na ziemię do ludzi,
którzy są zgubieni jak owce i Jezus pragnie ich poprowadzić do Boga.
Niestety cukierek jest znany głównie jako słodka BoŜonarodzeniowa dekoracja, ale znaczenie
laski BoŜonarodzeniowej jest wciąŜ to samo dla tych, którzy mają uszy, aby słyszeć i oczy,
aby widzieć, Ŝe została ona zrobiona, aby symbolizować wielką BoŜą miłość do ludzi
poprzez przyjście Syna BoŜego na świat około 2000 lat temu w czasie BoŜego Narodzenia.
Grudzień dzień 24

Wigilia

Gdy usiądziecie wszyscy do wigilijnego stołu przynieście ze sobą przygotowany z wersetami
łańcuch, po odczytaniu wersetów z Ew. Łukasza spędźcie czas na modlitwie i uwielbieniu.
Uczyńcie tę noc czasem szczególnej modlitwy oraz rozpakowywania BoŜonarodzeniowych
prezentów.
Po Świętach, gdy wraŜenia są jeszcze świeŜe, moŜecie zachować pamięć o szczególnych
wydarzeniach, gościach i znaczących chwilach tego BoŜego Narodzenia np. zróbcie album
pełen kart świątecznych i własnoręcznych rysunków tegorocznych prezentów.
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