
Łańcuch z kolorowych kółek: weź blok 
kolorowego papieru, powycinaj z niego 
równe paski, a następnie uformuj ob-
ręcz, a końce sklej taśmą lub klejem. Do 
tak powstałego kółka dokładaj kolejne 
paski papieru i sklejaj ich końce. W ten 
sposób możesz stworzyć oryginalny łań-
cuch dowolnej długości.

Pięknie przystrojona 
choinka jest ozdobą 
każdego domu. Skle-
powe półki ugina-
ją się od kolorowych 
dekoracji: bombek, 
łańcuchów, świa-
tełek. Jednak jeśli 
chcesz mieć napraw-
dę wyjątkowe drzew-
ko, ozdoby możesz 
wykonać sam.

Kolorowe aniołki wykonane z papieru będą 
wspaniałą ozdobą choinki.
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Przygotowywanie 
ozdób choinkowych



Wybór najpiękniej-
szej choinki to nie-
łatwe zadanie. Nie-
kiedy w poszukiwa-
niu świątecznego 
drzewka uczestni-
czą całe rodziny.

Najczęściej wybieranymi 
drzewkami na świąteczne 
choinki są świerki i jodły.

Jedni poszukują 
ogromnej choinki, 
która swoim rozmia-
rem zajmie cały sa-
lon, dla innych wy-
marzonym drzew-
kiem jest malut-
ka choinka, którą 
można postawić 
np. na komodzie. 
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Kupowanie choinki
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Ubieranie choinki



Któż z nas nie uwielbia zapachu świątecznych 
wypieków? Z pewnością nikt nie przejdzie obo-
jętnie wobec woni korzennych ciastek, pierni-
ków i innych smakołyków.

Wspólne pieczenie pierników 
może być wspaniałą zabawą dla 
całej rodziny, a także okazją do 
spędzenia czasu z bliskimi. 

Najpopularniejszymi bożonarodzeniowymi 
wypiekami są: pierniczki, ciastka korzen-
ne, makowiec, sernik z rodzynkami. 
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Świąteczne smakołyki


