MILÝ JEŽiško! 4+
Milé de t i ,
tiež sa tešíte na Vianoce? Ja veľmi. A iba medzi nami, myslím si, že mňa to len
tak neprejde. Dokonca som už začal písať list Ježiškovi. Je to jedna z najkrajších
činností, čo poznám. Vždy pri tom premýšľam, čo by som si vlastne prial. A čo vy,
deti? Aké sú vaše tajné priania? Či malé, alebo veľké, všetky ich Ježiškovi napíšte.
Možno vám nejaké z nich splní, to človek (a chobotnička :) ) nikdy nevie!
Pokiaľ sa písať iba chystáte, pripravil som pre vás na stiahnutie obrázkovú
šablónu listu a obálky. Keď si ju vytlačíte, môžete hneď začať písať. A vy, ktoré
ešte písať neviete, môžete všetky svoje priania nakresliť. Keď budete mať hotovo,
nezabudnite sa podpísať (alebo urobiť značku). List dôkladne zložte a vložte do
obálky, ktorú ste si predtým pripravili podľa môjho návodu.
A teraz môj TIP pre vás: obálku i s listom postavte do kuchyne na okenný
parapet. Mám vyskúšané, že práve tam ho Ježiško väčšinou najlepšie nájde!
Ak vám zvedavosť nedá spať, môžete obálku tajne (a hlavne nenápadne!) strážiť.
Možno sa vám podarí aspoň jedným okom zahliadnuť, ako si Ježiško obálku berie.
Zatiaľ sa to teda ešte nikdy nikomu nepodarilo, ale kto vie... :)

ČO BUDETE POTREBOVAŤ:
• papier
• ceruzku, pastelky alebo fixky
• nožnice
• lepidlo

AKO NA TO:
• Vytlačte si šablónu listu i obálky.
• Obálku vystrihnite, zložte a zlepte podľa návodu.
• Môžete začať. :)
Užite si kúzelné písanie Ježiškovi!
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Milý Ježiško!

Obálka na vystrihnutie:
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ZATLAČ! TU VŠADE
JE UKRYTÉ LEPIDLO!
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ZASTRČ ZOBÁČIK OBÁLKY
POD SPODNÚ ČASŤ !

HOTOVO!

