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3.     

Święty Mikołaj je mnóstwo warzyw i

owoców, żeby mieć dużo siły do

roznoszenia prezentów wszystkim

dzieciom. Wypisz albo narysuj

warzywa i owoce, które postarasz się

zjeść do Wigilii.

2.      

Od dzisiaj myj dokładnie ręce po

przyjściu do domu. Żeby Ci

się nie nudziło, śpiewaj przy tym dwa

razy refren  „Jingle Bells”.

4.      

Nie ma jak gorąca herbata w chłodny

zimowy wieczór! Zrób rozgrzewający

napój dla całej rodziny. 

(przepis do pobrania).

5.      

Renifery świętego Mikołaja jedzą dużo

kolorowych

warzyw. Wybierz sobie jakiś kolor i

zjedz warzywo lub owoc w tym kolorze.

6.       

Mikołaj i jego Pomocnicy zaczynają

każdy dzień

od zdrowego śniadania. Zjedz tak 

 zdrowe śniadanie, jak to tylko możliwe.

1.      

Napisz list do świętego Mikołaja. Poproś

go o jakiś zdrowy smakołyk.

https://www.julitabator.pl/cieple-napoje-w-stylu-hygge-na-chlodne-dni/


11.      

Wybierz jakieś warzywo, którego jeszcze

nigdy

nie jadłeś i poproś rodziców, żeby Ci je

kupili. Następnie spróbuj, jak

smakuje. Jesteś odkrywcą nowego

smaku!

10.      

Własnoręcznie zrobiona gorąca

czekolada to

świetny pomysł, żeby osłodzić sobie czas

oczekiwania na święta.

 (przepis do pobrania).

7.      

Nie zapominaj o dokładnym myciu

zębów rano, wieczorem i po posiłkach.

Żeby czas Ci szybciej leciał, nuć przy

tym swoją ulubioną kolędę.

12 .     

Umil zimowy czas ptakom i zrób im

jakiś przysmak.  Przygotuj ziarna

słonecznika, płatki owsiane,  albo lekko

rozłupane orzechy i wywieś ptakom na

zewnątrz.

9.      

Narysuj warzywa i owoce we wszystkich

kolorach tęczy 

(talerz do wydrukowania).

8.      

W dawnych czasach dzieci przystrajały

choinkę

owocami i orzechami. Zróbcie ozdoby z

pomarańczy, grejpfrutów, cytryn i

pomarańczy. (przepis do pobrania).

https://www.julitabator.pl/cieple-napoje-w-stylu-hygge-na-chlodne-dni/
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf


14.      

Żeby w domu pięknie pachniało

świętami już w Adwencie, upieczcie

jabłka w piekarniku. Jest to prosty,

pyszny i bardzo zdrowy deser. Dzięki

temu będziesz mieć mnóstwo siły, żeby

powitać nowo narodzone Dziecię.

(przepis do pobrania).

17.

Na choince możesz powiesić także

jadalne bombki. Do dzieła! 

(przepis do pobrania).

16.      

Trzej Królowie musieli mieć dużo siły,

żeby dotrzeć do Betlejem i powitać

Dzieciątko Jezus. Z pewnością jedli kulki

mocy z daktylami, które są słodkie,

zdrowe i dają dużo siły. 

(przepis do pobrania).

13.      

Znajdź kogoś, komu możesz kupić jakiś

pyszny prezent za pieniądze ze swoich

oszczędności (starszym osobom,

samotnej sąsiadce, dzieciom w domu

dziecka, psom albo kotom ze schroniska

dla zwierząt).

18.      

Zaproponuj wspólne wyjście całej

rodziny na łyżwy, sanki lub spacer. Ruch

jest niezbędny do tego, żeby być

zdrowym i dobrze

się czuć.

15.

 Nieodłącznym elementem dekoracji

choinki jest łańcuch. Zaszalej i zrób

„śnieżny” łańcuch z popcornu. 

(przepis do pobrania).

https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf


21.

 Czy jest wokół Ciebie ktoś, kogo

mógłbyś obdarować swoimi pysznymi

pierniczkami? Zapakuj je w papierowe

opakowanie i pięknie udekoruj. Unikaj

plastiku, bo jest szkodliwy dla ludzi,

zwierząt i środowiska.

23.      

Zadbaj o świąteczny nastrój. Zrób

świecznik z mandarynki. 

A środek mandarynki zjedz, bo owoce

są  bardzo zdrowe. 

(przepis do pobrania).

20.

 Dzień ozdabiania pierniczków. Możesz

ozdobić je lukrem i naturalnymi

ozdobami. (przepis do pobrania). Zrób

zdjęcie swoim udekorowanym

pierniczkom.

19.      

Święta z pierniczkami są jeszcze

piękniejsze! 

Dziś zróbcie przepyszne pierniczki na

choinkę. (przepis do pobrania).

22.      

Przygotuj kolację dla całej rodziny

i zjedzcie ją razem. Rodziny, które

wspólnie jedzą posiłki są

szczęśliwsze.

24      

Przygotuj sałatkę wg własnego

pomysłu z pomarańczowych, zielonych

i żółtych warzyw dla zwierzątek ze

stajenki. Zjedz ją ze swoją rodziną, żeby

przekonać się, że jest pyszna.

https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf
https://www.julitabator.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-do-pobrania.pdf


26.

Wigilia

WESOŁYCH

ŚWIĄT!

25.      

Zrób pachnącą ozdobę świąteczną z

pomarańczy i goździków. Po pracy

zjedz w nagrodę pomarańczę – jest

bogata w witaminę C.


