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Kalendarz Adwentowy 

 

Co zawiera zestaw? 

 Gotowe do wycięcia zadania (28) wraz z instrukcją dla 

nauczyciela/rodzica; 

Jak wykorzystać pomoce? 

Nasze zadania nie są przyporządkowane konkretnym datom. Można dowolnie 

ustalić ich kolejność. W zestawie znajduje się 28 zadań, co oznacza, że nie 

musisz skorzystać ze wszystkich. Możesz wybrać te, które podobają Ci się 

najbardziej  

 

Jeśli śledzisz nas na Instagramie, koniecznie wstaw zdjęcia bądź relacje 

pokazujące kolejne etapy wykonywania zadań ze swoim dzieckiem lub grupą 

przedszkolną/szkolną. Oznacza nas na nich @edukreatornia oraz użyj 

#edukalendarz. Na najaktywniejszych czekają nagrody!  
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Piszemy list do św. Mikołaja    
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Starsze dzieci mogą pisać list samodzielnie, młodsze natomiast 
mogą rysować lub wklejać obrazki wymarzonych prezentów. Zadanie to można połączyć z wycieczką 
na pocztę oraz zapoznać dzieci z drogą, jaką pokonuje lis,t zanim trafi do odbiorcy. 
 
 
 

 
Robimy niewidzialną śnieżynkę  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie dzieci polega na narysowaniu na białej kartce, za 
pomocą kawałka świecy lub białej kredki świecowej, śnieżynki. Kiedy popatrzymy na kartkę, rysunek 
nie będzie widoczny. Następnie dzieci mogą zamienić się swoimi pracami z kolegami i koleżankami  
(z Mąmą, Tatą, siostrą, bratem….), a następnie pomalować kartkę niebieską farbą akwarelową. 
Niespodzianka!  
 
  
 

 
Narysuj zimowy krajobraz przy dźwiękach muzyki  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Praca dziecka może być jego ekspresją twórczą – ruchy pędzla 
mogą być zależne od słyszanej muzyki (np. „Zima” – A. Vivaldi). Inną opcją jest narysowanie 
zimowego krajobrazu (zawierającego konkretne elementy) podczas słuchania świątecznych piosenek 
(https://www.youtube.com/watch?v=7smahC_IAiY&t=55s – przykładowa playlista znaleziona na YT). 
 
 
  

 
Wyprawa do Arktyki 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Nadajcie sali przedszkolnej lub szkolnej mroźny klimat – 
rozłóżcie na dywanie białe prześcieradła, do parapetów przyklejcie sople lodu, udekorujcie salę 
śnieżynkami, zbudujcie igloo, a następnie opowiedzcie dzieciom, jak żyją Eskimosi (Inuici). Koniecznie 
podczas słuchania tych opowieści załóżcie czapki, szaliki i rękawiczki!  Pobudźcie Waszą 
kreatywność   
 
  

 
Wykonaj ozdoby z masy solnej lub porcelanowej 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Niezbędne do wykonania naszych ozdób będą: foremki do 
wykrojenia kształtów oraz poniższe składniki, z których wykonacie masę solną (należy je ze sobą 
wymieszać): 
- szklanka soli,  
- szklanka mąki, 
- pół szklanki wody. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7smahC_IAiY&t=55s
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Mikołajkowe kino  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Po odszukaniu prezentów ukrytych przez św. Mikołaja i elfy, 
zróbcie kino! Dzieci mogą samodzielnie ozdobić tutki, do których wsypiecie popcorn. Może „Rudolf 
Czerwononosy” będzie dobrą propozycją na wspólne spędzenie czasu w przedszkolu, szkole lub 
domu. Załóżcie oczywiście czapki św. Mikołaja!  
 
 

 
Dbamy o zwierzęta – dokarmiamy ptaki  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Po inspiracje do stworzenia pokarmu dla ptaków zimujących 
zapraszamy na bloga Sowiarnia.pl: http://blog.sowiarnia.pl/2015/12/zawieszki-dla-ptakow-na-zime/ 
 
 

 

 
Bądźmy dla siebie mili  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: To szczególny dzień, w którym jeszcze bardziej, niż zazwyczaj, 
zachęcamy i nagradzamy dzieci za przejawy bycia miłym dla drugiej osoby. Zadanie dziecka może 
polegać na wykonaniu dobrego uczynku – pomocy w obowiązkach domowych, lub na podzieleniu się 
swoją zabawką z innym dzieckiem. Niech to będzie dobry, pełen uśmiechu i życzliwości dzień!  
 

 
 

 
Robimy papierowy łańcuch na choinkę 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie dzieci polega na wykonaniu łańcucha z papieru – dzieci 
wycinają kolorowe paski, a następnie sklejają je łącząc w łańcuch. Na koniec łańcuchy dzieci można 
połączyć w jeden wspólny. Każde dziecko może powiedzieć np. za co lubi osobę do której łańcucha 
dołącza swoją część. 
 
 

 
Upiecz pierniczki i udekoruj je 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Jeśli nie macie sprawdzonego przepisu na pierniczki, możecie 
skorzystać z tego, który jest dostępny na blogu malacukierenka.pl: 
https://malacukierenka.pl/pierniczki-swiateczne.html 
 
  

 
Uczymy się kolędy/pastorałki 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie polega na nauczeniu dzieci wybranej kolędy lub 
pastorałki. 
 

 

http://blog.sowiarnia.pl/2015/12/zawieszki-dla-ptakow-na-zime/
https://malacukierenka.pl/pierniczki-swiateczne.html
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Ozdabiamy papier do pakowania prezentów 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Najlepiej sprawdzi się papier tzw. szary (który naprawdę jest 
oczywiście brązowy ;) ) – dostępny m.in. w Pepco oraz w każdym sklepie papierniczym. Zadanie dzieci 
polega na udekorowaniu go. Przydatne będą: pieczątki zrobione z ziemniaków, dziurkacze  
z motywem świątecznym, kredki, farby i nasza wyobraźnia  
 
  

 
Bawimy się w kodowanie – ubieramy choinkę w kolorowe pompony 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie polega na odwzorowaniu układu elementów. Bezpłatne 
materiały można pobrać na naszym blogu: 
https://edukreatornia.wordpress.com/2018/12/19/ubierz-choinke/ 

 
 

 
Wesołych Świąt! Feliz Navidad! Merry Christmas! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie polega na nauczeniu się mówienia „Wesołych Świąt”  
w innych językach. Pod tym linkiem znajdziecie aż 104 propozycje! 
 https://www.lemon-trip.com/pl/article/wesolych-swiat-w-104-jezykach-z-calego-swiata 
 
 
 

 
Świąteczne kolorowanki 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie dzieci polega na pokolorowaniu świątecznej 
kolorowanki, może w rozmiarze XXL? Na stronie eduzabawy.com znajdziecie kilka propozycji: 
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/kolorowanki-xxl/ 
 
 

 

 
Lodowo-odlotowe doświadczenia  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Ogrom ciekawych inspiracji znajdziecie na blogu 
mamawdomu.pl: https://www.mamawdomu.pl/2016/07/w-krainie-lodu.html oraz na juniorowo.pl 
https://www.juniorowo.pl/20-tworczych-zabaw-lodem/ 
 
 
 

 
Jak dzieci świętują Boże Narodzenie w innych krajach? 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: To doskonała okazja, żeby przypomnieć dzieciom tradycje 
Bożonarodzeniowe w naszym kraju i opowiedzieć im o tym, jak te dni wyglądają w innych krajach. 

 
 

https://edukreatornia.wordpress.com/2018/12/19/ubierz-choinke/
https://www.lemon-trip.com/pl/article/wesolych-swiat-w-104-jezykach-z-calego-swiata
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/kolorowanki-xxl/
https://www.mamawdomu.pl/2016/07/w-krainie-lodu.html
https://www.juniorowo.pl/20-tworczych-zabaw-lodem/
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Co to za prezent? Bawimy się w detektywa! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie polega na dopasowaniu prezentu do opakowania  
w który został spakowany. Bezpłatne materiały dostępne są na naszym blogu: 
https://edukreatornia.wordpress.com/2019/04/01/dbam-o-swoje-zabawki/ - zadanie nr 2 
 

 
 

 
Ozdabiamy pomarańcze goździkami! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: To zadanie najlepiej wykonać z dzieckiem w domu – może to być 
jedno z zadań na weekend  Szczegółowy opis (wraz ze zdjęciami) znajdziecie między innymi na 
blogu smacznapyza.blogspot.com: https://smacznapyza.blogspot.com/2013/12/pomarancze-i-
gozdziki-czyli-pachnaca.html 
 

 

 
Wysyłamy dobro! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Dzieci mają za zadanie wykonać kartki świąteczne. Gotowe 
kartki możemy wysłać do chorych dzieci znajdujących się w szpitalu bądź do osób starszych 
znajdujących się w Domach Opieki Społecznej.  
 
 

 
Ubieramy choinkę! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Do ubierania choinki można wykorzystać ozdoby wykonanie  
z masy solnej oraz papierowy łańcuch. Ponadto można poprosić każde dziecko o przyniesienie jednej 
bombki, bądź innej ozdoby choinkowej. Oczywiście niezbędna jest świąteczna muzyka płynąca  
z głośników  
 
 

 
Bitwa na śnieżki!  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie dzieci polega na zgnieceniu zużytych kartek i zrobieniu  
z nich kul śniegowych. Możecie z nimi tańczyć, podrzucać je, określać ich położenie. Zabawę musi 
uwieńczyć oczywiście bitwa na śnieżki!  
 
  

 
Lepimy bałwana!  
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Jeśli zima spłata nam figla i nie spadnie śnieg, nie martwcie się, 
mamy dla Was alternatywę od mojedziecikreatywnie.pl  
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sztuczny-snieg-przepis/ 
 
  

https://edukreatornia.wordpress.com/2019/04/01/dbam-o-swoje-zabawki/
https://smacznapyza.blogspot.com/2013/12/pomarancze-i-gozdziki-czyli-pachnaca.html
https://smacznapyza.blogspot.com/2013/12/pomarancze-i-gozdziki-czyli-pachnaca.html
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sztuczny-snieg-przepis/


Zabronione jest rozpowszechnianie oraz powielanie poniższych materiałów w celach komercyjnych.  

 
Tworzymy świąteczne lampiony 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Piękne inspiracje na zimowe lampiony można znaleźć m.in. na 
blogu origamifrog.pl: http://origamifrog.pl/diy-zimowe-swieczniki-lodowe-lampiony/ 
 
 

 

 
Szopka Betlejemska 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zadanie dzieci polega wykonaniu dowolną techniką szopki 
betlejemskiej 
 
 

 
Puzzle matematyczne -dodajemy i odejmujemy albo wycinamy po śladzie 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Bezpłatne materiały można pobrać na naszym blogu: 
www.edukreatornia.wordpress.com 
 
 

 
Wielka zbiórka dla schroniska 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Dla wielu schronisk okres zimowy jest wyjątkowo trudny. Warto 
ogłosić w przedszkolu/szkole zbiórkę karmy i koców, które zostaną przekazane wybranemu 
schronisku dla zwierząt. 
 
 

Uwaga! Uśmiech! 
 
Wskazówki dla nauczyciela/rodzica: Zróbcie pamiątkowe zdjęcie – najlepiej, żeby dzieci miały na 
sobie świąteczne elementy stroju: czapka Mikołaja, uszy renifera, bluzka z motywem świątecznym. 
 
 
 

 

http://origamifrog.pl/diy-zimowe-swieczniki-lodowe-lampiony/
http://www.edukreatornia.wordpress.com/

