Kalendar Ad en o DIY
STWÓRZCIE GO WSPÓLNIE

W Rudlach uwielbiamy tworzyć i majsterkować dlatego i w tym roku zapraszamy Was do wspólnego
przygotowania kalendarzy adwentowych mamy dla Was nową edycję materiałów!
Jak przygotować kalendarz adwentowy?
Najprostszym sposobem na wykonanie kalendarza będzie wydrukowanie stron z numerami i z
zadaniami oraz przygotowanie nożyczek, kleju i sznurka.
Numerki i zadania wytnijcie i połączcie w odpowiadające Wam pary sklejając je tyłami. Gotowe
karteczki przedziurkujcie i powieście na sznureczkach tak, aby nie było widać zadań.
Oczywiście pomysłów na to jak wykorzystać nasze materiały jest cała masa* i zachęcamy Was do
stworzenia Waszych własnych wersji kalendarza!
Do stworzenia kalendarza mogą przydać się również:
koperty/torebki np. śniadaniowe
drewniane żabki do prania
drobiazgi i smakołyki
kredki/flamastry/świateczne naklejki i pieczątki
Koniecznie pochwalcie się swoimi kalendarzami w Waszych mediach społecznościowych i
pamiętajcie, żeby nas oznaczyć! na Facebooku

rudle.tworczy.wypoczynek, na Instagramie

rudle_tworczy_wypoczynek A my 27.11.2021 pokażemy Wam relację z naszych przygotowań!
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*tutaj znajdziecie inspiracje i wskazówkii:

https://pl.pinterest.com/RudleDIY/kalendarz adwentowy/

www.rudle.pl kontakt rudle.pl

Naj s a pora kupi choink !
Ps Chcesz być bardziej eko Sprawdź
czy w Twojej okolicy istnieje
możliwość wypożyczenia choinki

Wigilia ju d isiaj - patruj
pier s ej g ia dki!
Ps A jeśli czekasz na Mikołaja to w
Wigilię możesz śledzić jego trasę na
stronie https: www flightradar24 com

C as na pr ed i tec ne por dki!

Napis list do Mikołaja!

Ps Sprawdź czy nie masz rzeczy,
którymi możesz się podzielić z
potrzebującymi

Adres Św Mikołaja:
Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic
Circle Finland

Po ie pr ł ku skarpet na
pre ernt !

Pr gotuj i tec n pla list !

Mikołajki już jutro

Nasz ulubiony świąteczny hit to
Mistletoe And Wine

Od ied jarmark i tec n !

Ubier choink !

To idealn moment na i tec n
sesj dj cio !

Odpoc nij od pr ed i tec n ch
pr goto a !
Ps Mikołaj zostawił w Rudlach prezenty dla dzieci, które
odwiedzą nas w grudniu, a dla dorosłych
5 rabat na pobyt w Rudlach na hasło: Kalendarz DIY
rabat obowiązuje na rezerwacje bezpośrednie dokonane do końca
grudnia, zasady pobytu oraz cennik dostępne są ma stronie www rudle pl

Poc uj i tec n klimat!
Przygotuj wieczorek filmowy ze świątecznymi hitami, ciepłym
kocykiem i kubkiem gorącej czekowady

Upiec ciastec ka!
Przygotuj: 200g masła, 300g mąki, 100g cukru, 3 żółtka
Zagnieć ciasto i włóż na 10 min do lodówki
Z rozwałkowanego ciasta wytnij ciasteczka
Piecz w 180 stopniach przez ok 7min

Udekoruj ciastec ka!

Pom l o i tec n ch upominkach!
Ps A może ktoś z Twoich bliskich marzy o własnym domu na
wynajem Jeśli tak to mamy dla Was e booka Jak na odległość
zbudować dom na wynajem i nie zwariować Więcej o e booku
dowiesz się na stronie:
https:

Pr gotuj i tec ne o dob !
Inspiracje znajdziesz na:
https: pl pinterest com RudleDIY bo
żonarodzeniowe dekoracje

www subscribepage com jak na odleglosc zbudowac dom na wynajem

Zadbaj o i tec ne trad cje!
Przygotuj opłatek, sianko pod obrus,
świecę, dodatkowe nakrycie, 12
potraw czy wiesz co one
symbolizują

