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 Trzeba mieć dobry plan! 
Aby zdążyć z przygotowaniami 

i znaleźć w tym czasie jeszcze chwilę na 

, podstawą jest spisanie wszystkich odpoczynek

obowiązków, określenie ile czasu zajmie każda 

z czynności i rozplanowanie ich w kalendarzu. 

Na sam początek przygotowań należy zaplanować 

rzeczy, które można zrobić z wyprzedzeniem, 

jak umycie okien i wcześniejsze wysprzątanie 

całego domu - w ten sposób przed 

samymi Świętami wystarczą jedynie 

drobne poprawki.

SPRAWDź 
PLANER świąteczny

kliknij
kupszklo.pl

kupszklo.pl



Po
DRUGIE

www.kupszklo.pl



 PODZIAŁ  OBOWIĄZKÓW! 
Nie da się przygotować wszystkiego  i nie być samemu

wykończonym. Dlatego powinno się podzielić obowiązki

  wszystkich domowników. Gdy już plan niezbędnych pomiędzy

czynności przedświątecznych będzie gotowy, zaznaczmy 

kolorami kto jest odpowiedzialny za przygotowanie 

poszczególnych elementów. I tak, mąż może pomóc przy myciu 

okien czy odkurzaniu, starsze dzieci przy przygotowywaniu 

potraw, a młodsze przy ubieraniu choinki. Nie wszystkie 

obowiązki muszą być wykonywane przez jedną osobę - praca 

zespołowa przy lepieniu pierogów będzie dużo szybsza 

i przyjemniejsza jeśli cała rodzina będzie 

w nią zaangażowana.
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Nie bądź perfekcjonistą!
Nie musisz mieć najczystszych okien w okolicy, 

najlepszego sernika i najsmaczniejszego świątecznego 

karpia. Jeśli wiesz, że z czymś nie zdążysz albo 

coś cię przerasta, odpuść sobie. Wszelki przymus 

jest wrogiem dobrego nastroju, 

a przecież Święta Bożego Narodzenia mają być miłe.

nic na siłę!
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 CZEGO POTRZEBUJESZ

własnoręczna dekoracja-
Elf z szyszki

Zacznij od kapelusza. Z kawałka zielonego filcu wytnij 

trójkąt. Jego ramiona powinny mieć około 7 cm. Następnie 

zwiń trójkąt, tworząc stożek i zacznij zszywać boki. Kiedy całość 

będzie już zszyta, wypełnij wnętrze czapeczki ścinkami filcu. 

Po przygotowaniu pierwszej części weź pistolet na gorący klej 

i przyklej małą, czerwoną kulkę na szczycie, tworząc pompon. 

Następnie weź większą, białą kulę i przyklej ją do wnętrza czapki, 

tworząc głowę. Teraz gorącym klejem złącz głowę z szyszką. 

Pozostaw elfa do zastygnięcia kleju. Z zielonego filcu wytnij 

szalik, owiń go wokół głowy skrzata i przytwierdź gorącym 

klejem do reszty. Na koniec doklej guziczek do szalika 

i małe białe kulki, tworząc ręce. Do pompona przyszyj 

pętelkę, dzięki której z łatwością zawiesisz swojego 

elfa na choince.

 średniej wielkości szyszka,

jedna większa, biała kulka z filcu na głowę 

i dwie mniejsze na ręce, 

jedna mała, czerwona kulka na pompon, 

mały kawałek zielonego filcu,

  zielona nić, igła, mały guzik, 

pistolet na gorący klej
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 CZEGO POTRZEBUJESZ

CHOINKA Z GAŁĄZEK

Po pierwsze, zamocz w wodzie blok gąbki tak długo, 

aby gąbka nasączyła się wodą. Następnie przygotuj gałązki 

choinki. Może to być jedlina, jałowiec lub tuja. Gałązki przytnij 

na długość od 9 do 16 centymetrów. Nasączoną gąbkę umieść 

w płytkim naczyniu i przytnij w kształt tępego stożka. Gałązki zacznij 

wbijać od dołu do góry. Stopniuj układanie gałązek od najdłuższych 

do najkrótszych do momentu, aż gąbka stanie się niewidoczna. 

Aby dodać choince bardziej formalny wygląd, wbij w gąbkę suszone 

kwiaty, małe gałązki innego rodzaju choinki oraz dowolne 

ozdoby. Utrzymuj gąbkę mokrą, a choinka powinna wytrwać 

w pomieszczeniu przez kilka tygodni.

gąbka florystyczna, doniczka,

gałązki choinki, szyszki, 

bombki do dekoracji
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 WYKONANIE
W starej gumce do mazania wytnij wzorek, np. 

strzałkę składającą się z paseczków, lub coś innego, 

bardziej zaawansowanego i pasującego do okazji,

np. bombkę, małą choineczkę itp. Wszystko zależy 

od twojej wyobraźni i umiejętności :) Po wycięciu wzoru, 

na szarym papierze narysuj linie, które przydadzą się 

w czasie odbijania stempla. Dzięki nim odstępy między 

poszczególnymi odbiciami będą równe. Do związania 

prezentu można wykorzystać długi kawałek tkaniny, 

który wiąże się w kokardę.

szary papier, 

gumka do mazania,

ołówek, tusz 
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 CZEGO POTRZEBUJESZ

domowe 
pierniczki

Wszystkie składniki łączymy ze sobą. Ciasto 

zagniatamy, tak aby było idealnie gładkie. Następnie 

posypujemy stolnicę mąką, rozwałkowujemy ciasto 

i wykrawamy pierniki. Na blachę kładziemy papier, a na 

nim pierniki. Pieczemy około 10-12 minut w piekarniku 

rozgrzanym do 180 stopni, polewamy czekoladą lub 

lukrem i posypujemy orzechami - według uznania.

Dekorujemy wspólnie z najbliższymi. 

2,5 szklanki mąki pszennej, 

0,5 szklanki cukru pudru, 

2 duże łyżki miodu, 

1 łyżeczka sody oczyszczonej, 

3 łyżeczki przyprawy do pierników, 

1 jajko, 5 łyżek masła, 3 łyżeczki

 soku z pomarańczy, 

skórka z 1 pomarańczy
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 CZEGO POTRZEBUJESZ

 kutia? pycha!
Pszenicę zalać wodą i odstawić na noc. Następnego 

dnia mak zalać wrzącym mlekiem i mieszając, gotować 

na wolnym ogniu ok. pół godziny. Następnie dwukrotnie go 

zemleć i ostudzić. Pszenicę gotować do miękkości (można 

zmienić wodę). Dokładnie odsączyć, ostudzić i połączyć 

z makiem i miodem. Rodzynki, morele, skórkę pomarańczową

i posiekane orzechy sparzyć (orzechy można obrać 

ze skórki). Następnie osuszyć i mieszając, połączyć 

wszystko z makiem. Przed podaniem 

schłodzić w lodówce.

1 szklanka łuskanej pszenicy

1 szklanka maku

1 szklanka miodu płynnego

1 szklanka mleka

200g orzechów włoskich

100g suszonych moreli

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

100g migdałów

4 łyżki rodzynek
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czas na domowy
kompot

Owoce zalać wodą i odstawić na 2-3 godziny. Zagotować. 

Dodać cukier, anyż, cynamon, goździki, cukier, sok z cytryny 

i pomarańczy. Gotować do miękkości owoców na wolnym 

ogniu. Ugotowany kompot odstawić pod przykryciem 

do przestudzenia.

2 litry wody

400 g suszonych owoców 

(gruszki w całości, jabłka, morele, śliwki)

2 łyżki cukru

3 łyżki soku z cytryny

sok z 1/2 pomarańczy

1 kora cynamonu

1 gwiazdka anyżu

8 goździków
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Wigilijne tradycje
Przy stole powinniśmy siedzieć według starszeństwa, 

aby żegnać się z tym światem w takiej samej kolejności.

Dzielenie się opłatkiem powinien rozpocząć najstarszy członek 

rodziny, przełamując się nim ze wszystkimi po kolei, według 

starszeństwa i składając życzenia. Później opłatkiem dzielą się 

wszyscy pozostali uczestnicy Wigilii.

Nie wolno nikomu wstawać od stołu podczas posiłku. Zakaz ten 

nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej potrawy.

Tradycyjnie liczba potraw na wigilijnym stole powinna być nieparzysta,

co zapewni nam w kolejnym roku dobrą pracę lub urodzaj. 

Obowiązkowo należy spróbować wszystkich potraw, aby nie 

zabrakło którejś z nich podczas następnej wieczerzy wigilijnej.

Na stole wigilijnym powinno znaleźć się dodatkowe 

nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, aby nikt 

w ten dzień nie był sam.
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Wigilia

Drugi Dzień ŚwiątPierwszy Dzień Świąt

Menu Świąteczne



Nazwa produktu Nazwa produktu

Lista zakupów



      Lista gości



Notatki



             Wewnątrz domu

             Na zewnątrz domu                                      Inne

                     Prezenty

                    Choinka                      Stół świąteczny

Dekoracje



Lista prezentów

Menu świąteczne i lista zakupów

Kartki świąteczne

5 tygodni do Świąt (19.11- 25.11)

Harmonogram przygotowań



Plan na dekorowanie domu

Opróżnij zamrażarkę

Upiecz pierniczki

4 tygodnie do Świąt (26.11- 02.12)

Harmonogram przygotowań



Kup prezenty

Przygotuj kartki świąteczne

Umów się do fryzjera i kosmetyczki

3 tygodnie do Świąt (03.12- 09.12)

Harmonogram przygotowań



Wyślij kartki świąteczne

Udekoruj dom

Posprzątaj kuchnię

2 tygodnie do Świąt (10.12- 16.12)

Harmonogram przygotowań



Ubierz choinkę

Udekoruj pierniki

Zacznij gotować potrawy, które można zamrozić

1 tydzień do Świąt (17.12- 23.12)

Harmonogram przygotowań


