Egyszerű,
mégis nagyszerű

Adventi naptárak
gyerekeknek
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Amint azt a címlapon látod, végtelenül egyszerű adventi naptárat
készíteni a gyerekeknek, ha szorít az idő, vagy épp anyagiakban
nem akarsz, nem tudsz sokat rászánni.
Első tippek
Igen, a tábla is pénzbe kerül. De vajon nincs-e elfekvő deszka, két
összeilleszthető hulladék léc a padlózásból, vagy akár kartondoboz?
Műszaki lap, kartonlap? Az utóbbiak viszonylag olcsón is
beszerezhetőek.
Ezeket festheted, beboríthatod a legkülönfélébb anyagokkal, textillel
vagy tapétával, ragasztós bevonó fóliával...
A
lényeg,
hogy
legyen
valamilyen
felüleleted,
amin
visszaszámlálhattok, ahogy a címlap fotóján lévő táblán is
lehetséges.
Természetesen minden este, december 1-től 24-ig jár a gyerekeknek
valami finomság. Így amikor a táblát megnézitek, hány nap van még
Karácsonyig, add át neki a kis ajándékát, majd módosítsátok a
hátralévő napok számának megfelelően a táblára írtat.
Amíg a nagyobbikom egyke volt még, kisgyerekként mindig
megénekeltettem, csak ezután kapta meg az aznapi édességet,
vagy más ajándékot.
Tehát legyen egy felület, amin visszaszámlálhattok.
A számokat lehet írni, papírlapokból egymásra ragasztani, jól
átfesteni:)...
A felületre különböző módokon rögzíthetsz, ragaszthatsz is
jelöléseket, amiket a napok fogytával sorban eltávolítotok.
Pl. Egyik évben én kis keresztszemes hímzéssel készült figurákat
erősítettem fel, ezek fogytak napról napra.
Meg is mutatom.

Tippek a megvalósításhoz
1.
Egyik évben nem sokkal advent előtt
vásároltunk, a cikkek nagyobb
kartondobozban kerültek haza.
•
A kartondoboz egy részét karácsonyi
mintás piros csomagolópapírral bevontam.
•
A kis keresztszemes figurákat
aranyszálra fűztem, annak két végét
összecsomóztam, majd ennál fogva celluxszal rögzítettem a hímzett műanyag lapokat.
• Advent idején minden este egy-egy figurát levettünk, és egy kis
kosárba gyűjtöttük őket, amely kis kosárkából vehetett valami
finomságot immár a kisebbikem is.

2.
Hasonlóan keresztszemes figurák díszítették az első komolyabb
adventi csomagokat is. Varrásból visszamaradt zöld és piros
anyagokból (barátnőmtől szereztem) varrtam zsákocskákat zárásukra alkalmas szalaggal a szájukhoz közel -, ezekre kerültek a
korábban egyesével meghímzett kis karácsonyi figurák.
A zsákocskák eleinte kosárban laktak, más évben a fentiekhez
hasonló módon rögzítésre kerültek.

3.
Rögzíthetőek kis batyuk, zsákok egyszerűen a bukó ablak
kilincseinek segítségével is, ha van rá mód.
Lakótelepi éveinkben ún. tiplifából készítettem 3 fokú létrát fonalak
segítségével.
A tiplifát olyan hosszú darabokra vágtam, hogy a bukóablak két
kilincsén fekhessen. A létra 3 fokán 8-8 zsákocska függött.
Amíg nem varrtam, addig csomagolópapírból készült batyuk töltötték
be ezt a szerepet.

No de mi kerüljön a batyuba?
Ha már kreatívan és kis költséggel megalkottad az adventi naptárat,
„belevalóról” is gondoskodnod kell.
Szerencsére ma már rengeteg -féle édesség, mütyür, készletekben
kapható játék közt válogathatsz.
A mi adventi naptárainkban volt már csat és hajbigyó, radír,
matrica...
Édességből is olyant vásárolok, ami kicsi, és darabos. Cukorka is
van ilyen, csoki is... 3-4 féléből változatos csomagokat lehet
összeállítani. Felturbózni pár szem földimogyoróval szoktam, és a jó
minőségű szaloncukor sem maradhat ki. Az is van egy-két batyuban.

Neked is lesz Adventi Naptárad?
Az nem kérdés, hogy a gyerekeid (unokáid) bontogatni fogják az
adventi naptárat. De vajon neked lesz-e adventi naptárad?
Rajtam nem múlik!

Legyen személyes adventi naptárad!
Vidd magaddal akár egész évben!
http://www.csaladi-karacsony.com/naptar/

Kellemes Karácsonyi Készülődést!
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