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Przychodzi ten czas w roku, kiedy ci
bardziej szaleni rodzice decydują się
porwać na zrobienie swoim pociechom
kalendarza adwentowego. Taki kalendarz
pokazuje dziecku ile dni zostało do
Gwiazdki, uczy cierpliwości i umila czas
czekania.
Do zeszłego roku zarzekałam się, że to głupota, której nigdy
nie zrobię. Cóż, tylko krowa nie zmienia poglądów… Na dole
wpisu znajdziecie zdjęcia jak wyglądał nasz własnoręcznie
zrobiony kalendarz, który zapewne wykorzystamy i w tym roku.

Wszystko pięknie, super atrakcja,
kiedy zaczęłam przygotowania do tej
zdałam sobie sprawę, że pojęcia
kalendarza adwentowego tak, żeby

dziecko się cieszy. Ale
skomplikowanej operacji,
nie mam co włożyć do
nie zbankrutować.

Jaki założyć budżet?
Pamiętajmy, że mamy do kupienia 24 drobiazgi. Jeśli nic nie
stoi nam na przeszkodzie, możemy na to wydać i 1000 zł, i
więcej. Ja jednak założyłam, że 10 zł na bzdetę to jest moje
absolutne maksimum i tego się trzymałam. Czasami kupowałam
wielopaki, które rozbijałam na kilka dni, do niektórych
zabawkowych wkładów dokładałam małą słodycz, itp. Trzeba tym
budżetem trochę pożonglować, żeby nie pójść z torbami.

Gdzie kupować?
Pierwsza kwestia to wybór sklepów. Na pewno warto zrobić
rozeznanie w sklepach typu Lidl i Biedronka. Im bliżej świąt,
tym więcej w nich ofert kierowanych do najmłodszych (i moich
nerwów na każdych zakupach przy tłumaczeniu, że JESZCZE NIE
TERAZ.). Trochę takich bzdetek można znaleźć w Carrefourze czy
Tesco, które mają dość rozbudowane działy zabawkowe. Raczej
odradzałabym Smyka i Empik, bo tam już ryzykujemy
przekroczenie budżetu. Ale warto próbować. No i zostaje
internet – możemy poszukać jednego, max trzech sklepów, tak
żeby nie przepłacić za przesyłkę i zakładając, że kupujemy z
wyprzedzeniem, zamówić w sieci.

Co włożyć do kalendarza adwentowego?

Dochodzimy do meritum. Poniżej moja lista inspiracji. Mam
nadzieję, że znajdziecie na niej coś dla siebie. Dajcie mi
znać czy zdecydujecie się w tym roku na taki kalendarz i które
z propozycji przypadły wam do gustu.

Podałam orientacyjne ceny konkretnych produktów, żeby można
było łatwo oszacować końcową sumę.

Słodycze
Mix żelków (można rozparcelować na kilka dni) 11,99 zł
(425 g) KLIK
Pierniczki 5,19 zł KLIK
Lizaki 8,85 (6 szt.) KLIK
Cukierki 8,29 zł (1 kg) KLIK
Mamby 4,29 zł KLIK

Przybory papiernicze
Kolorowe gumki do ścierania 10.23 zł (3 szt.) KLIK
Kolorowa temperówka 1,85 zł KLIK
Mini kredki 9,85 zł KLIK
Mini flamastry 3,70 zł KLIK
Stempelki 8,69 zł KLIK
Dziurkacz 7,76 zł KLIK

Zabawki
How Wheels 6,90 zł KLIK
Mini puzzle 1,84 zł KLIK
Laleczka Cupcake 10,46 zł KLIK
Kucyk Pony 7,52 zł KLIK
Breloczek 10,83 zł KLIK
Saszetka Super Zings 3,99 zł KLIK
Figurki 6,91 zł KLIK
Saszetka Lego 9,90 zł KLIK
Pluszak zawieszka 11,43 zł KLIK

Inne
Ciastolina Play Doh 4,99 zł KLIK
Kulka do kapieli 1,99 zł KLIK
Spinki do włosów 6,00 zł KLIK
Gumki do włosów 7,20 zł KLIK
Tatuaże 2,00 zł KLIK
Bańki mydlane 1,99 zł KLIK
Naklejki 3,47 zł KLIK
Książeczka 5,97 zł KLIK

Mam nadzieję, że moje propozycje przypadły wam do gustu, a
przynajmniej naprowadziły was na to, co u was może się
sprawdzić.

To co? Zaczynamy kompletować?
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Zarzekałam się, że nigdy przenigdy, że to głupota i strata czasu… No cóż.
Najwyraźniej tylko krowa nie zmienia poglądów.

Gdy przebąknęłam mężowi w

tym roku, że może by jednak, to w chwilę podchwycił pomysł i od zera
zmontował. Dziś, z dziennym poślizgiem, mamy go. Nasz pierwszy kalendarz
adwentowy w stu procentach DIY
radocha!!!
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____________________________________ Macie już swoje kalendarze? Robicie?
Czy
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jak
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Grudzień zadomowił się u nas na dobre… i nie wiem czy to kwestia tego, że
jestem coraz starsza czy tego, że mam dziecko, ale mam wrażenie, że każdy
kolejny rok umyka mi coraz szybciej

Przecież dopiero co świętowałam

czwarte urodziny Ignasia, a tu już myk, rok się kończy i bliżej nam do
piątych! __________________________ Miłego poniedziałku wam życzę ❤ Jakie
plany na ten tydzień? Zaczynacie już powoli świąteczne szaleństwo?
__________________________
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