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KREATYWNY 
GRUDZIEŃ
NA 
FIORELKI.PL
Na Fiorelkach świąteczny 
nastrój zagościł na dobre! 
Kartki świąteczne, ozdoby 
i łańcuchy na choinkę, jednym 
słowem mnóstwo kreatywnych 
pomysłów! Zapraszamy Was na 
przegląd najpopularniejszych 
wpisów grudnia!
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Czy macie już pomysł 
na tegoroczną choin-
kę? Czy wiecie, jak ją 
ubierzecie? Czy będzie 
duża, czy mała? Czy 
będzie prawdziwa, 
a może sztuczna? Czy 

będzie stała w dużym pokoju, czy może w pokoju dziecięcym? Nie 
znam odpowiedzi na te pytania, ale wiem, że każda choinka jest 
inna i wyjątkowa. Choinka, którą dzisiaj wykonamy, taka właśnie 
będzie: inna od wszystkich plastycznych choinek wykonanych do tej 
pory, będzie niezwykła i co ważne, będzie wykonana własnoręcznie. 
Zapraszam do wspólnej zabawy. 
Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/choineczka-z-tektury/

choineczka z tektury

Wśród świątecznych 
wpisów na naszym blogu 
Fiorelki.pl wiele prac 
przykuło waszą uwagę. 
Ale szczególną 
popularnością cieszyło 
się kilka z nich. Jesteście 
ciekawi jakie? Poniżej lista 
top 5!
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Łańcuchy z papierowych 
kółeczek połączonych 
ze sobą znają chyba 
wszyscy; nie ma osoby, 
która nie pamięta 
z dzieciństwa długich, 
kolorowych łańcuchów 

z papieru. To jedna z najpopularniejszych i najstarszych ozdób 
choinkowych. A gdyby tak je troszkę urozmaicić? Jak to zrobić? 
Dokleić świąteczne motywy z Mikołajem, reniferem i choinką!
Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/lancuchy-na-choinke/

Łańcuchy na choinkę

Szopka to bezapela-
cyjnie najważniejszy 
symbol świąt Bożego 
Narodzenia, ponieważ 
przedstawia moment 
narodzenia pańskiego. 
Jest też jedną 

z największych atrakcji całej świątecznej celebracji. Każda szopka 
posiada też swoją tradycję i historię. Jako dziecko uwielbiałam 
podziwiać szopkę, ponieważ każdego roku wyglądała inaczej 
i rozbudzała moją wyobraźnię. Zainspirowana wspomnieniami, 
przygotowałam dla Was swoją wariację na jej temat. Będzie się 
wspaniale prezentować np. na kartkach świątecznych.
Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/szopka-malowana-pastelami/

Szopka malowana paStelami
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Tradycja obdarowy-
wania się kartkami 
z życzeniami sięga 
XV wieku, kiedy 
z okazji świąt zaczęły 
powstawać pierwsze, 
ręcznie zdobione kartki. 

Ich upowszechnienie nastąpiło dopiero w XVIII wieku; wtedy to 
dwie mediolańskie drukarnie zaczęły tworzyć pierwsze kartki do 
zakupu. My jednak chcemy zaprosić Was do stworzenia własnych, 
niepowtarzalnych i tradycyjnych kartek, które z pewnością ucieszą 
Waszych bliskich, stając się jedną z domowych świątecznych 
ozdób.
Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kartki-swiateczne-z-motywem-
gwiazdy-betlejemskiej/

kartki świąteczne z motywem 
Gwiazdy BetlejemSkiej

Delikatne aniołki są 
proste w wykonaniu 
i będą stanowić 
uroczą ozdobę nie 
tylko na choince, ale 
i w stroikach. Zachęcamy 
Was gorąco do ich 

wykonania, szczególnie że święta Bożego Narodzenia już za pasem!
Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/aniolki-z-papilotek/

anioŁki z papilotek
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więcej świątecznych tutoriali 
znajdziesz na fiorelki.pl

Na końcu gazetki znajdziecie 
szablony, które pomogą Wam 

wykonać niektóre  
z prac. Zachęcamy do ich 

wydrukowania.
Szczegółowe instrukcje 

znajdziecie na  blogu Fiorelek!
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POMYSŁY NA
PREZENT

Święta to nie tylko czas spędzony 
z bliskimi i uroczysta kolacja, ale również 
prezenty pod choinką! Wybierając 
prezent dla naszych Pociech, warto 
wybrać nie tylko coś do zabawy, ale też 
do kreatywnego rozwijania umiejętności. 
W naszym zestawieniu znajdziecie 
propozycje zarówno dla maluchów jak 
i starszych dzieci. Zapraszamy do lektury!
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Naszą pierwszą propozycją są Kredki Misiaki od CARIOCA 
Baby. Dzięki specjalnemu kształtowi misia są wygodne 
dla małych rączek. Specjalne wypustki po jednej ze stron 
kredek ograniczają wyślizgiwanie się kredek z paluszków, 
jednocześnie pobudzając ich wrażliwość dotykową. 
Dodatkową atrakcją są buźki na kredkach, które pozwolą 
na zabawę edukacyjną w rozpoznawanie emocji. Kredki 
dla (już rocznego) maluszka dostępne są w 6 soczystych 
kolorach.



10

Jak przy kolorowaniu 
i wyzwaniach artys-
tycznych jesteśmy, 
to dlaczego nie 
pójść o krok dalej? 
Markery akrylowe 
Fiorello pozwolą Wam 
poszerzyć horyzonty! 
Nadają się bowiem 

świetnie do malowania innych powierzchni niż papier. Co 
powiecie na piórnik z własnym wzorem albo tenisówki z ulubionymi 
postaciami z gry? Z tymi markerami to możliwe!

Mazaki na metry! Szaleństwo? Byćmoże! Ale jednak to prawda! 
Ten ogromny zestaw kolorowych pisaków Carioca Joy zadowo-
li każdego Malucha! Jest kwintesencją powiedzenia „do wyboru, 
do koloru” i na pewno pomoże tchnąć życie w wiele wspaniałych 
rysunków. Nie ważne czy to kolorowanki, czy własne artystyczne 
kreacje ten zestaw to strzał w dziesiątkę!
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Kolejna pozycja na naszej 
liscie to Ciasto Plasto AMOS. Ta 
masa  plastyczna nie wymaga 
wypiekania, gdyż zastyga na 
powietrzu. Ma miłą w dotyku 
powierzchnię i jest  wygodna 
do pracy. Z łatwością ulepicie 
z niej wiele ciekawych rzeczy! 
W zestawach oprócz masy 
znajdują się też narzędzia, które 
ułatwiają pracę i pomagają 
wyczarować bardziej skompli-
kowane projekty. 

Wszystkie nasze 
propozycje 

na świąteczne 
prezenty 

znajdziecie na
fiorelki.pl
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Farby witrażowe GLASS 
DECO AMOS to nie tylko 
fantastyczny pomysł na 
prezent, ale też przepis 
na doskonałą zabawę! 
Dzięki zestawowi SUN 
DECO CHRISTMAS możemy 
wyczarować piękne, 
kolorowe ozdoby na choinkę, 
które będą się świetnie 
prezentować podświetlone 
lampkami na naszym 
świątecznym drzewku.

GLASS DECO
AMOS 
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W recenzowanym zestawie 
dostaniemy wszystko czego 
potrzebujemy aby stworzyć 
niepowtarzalne ozdoby na 
choinkę. Mamy więc tutaj sześć 
tubek z farbkami witrażowymi oraz 
sześć akrylowych baz z wzorami. 
Co zasługuje na uwagę, to że 
kontury pociągnięte są złotą 
farbką, dzięki czemu skończona 
ozdoba ma świąteczne, strojne 
wykończenie. 
Wśród farbek mamy klasyczne 
kolory, ale dwa z nich mają 
dodatek brokatu. Biała farbka pozwoli dzięki temu na wyczarowanie 
lśniącego śniegu, a zielona zaczaruje choinkę iskrzącymi drobinkami. 

Malowanie farbkami jest bardzo proste. Wybieramy akrylową bazę, 
po czym wypełniamy pola pomiędzy złotymi krawędziami farbką 
z tubki. W zestawie Christmas znajdziemy wzory nawizujące tematyką 
do świąt i zimy, jest więc tutaj i choinka, i mikołaj, ale również pokryty 
grubą czapą śniegu domek. 

Jeżeli spodobał się Wam pomysł na tworzenie witraży to pod- 
powiemy, że seria Glass Deco ma wiele innych propozycji 
i z powodzeniem możecie tworzyć witrażowe obrazki cały rok!
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MALI 
REPORTERZY 
AKCJI AMOS

Edycja listopadowa konkursu 
Mali Reporterzy Akcji Amos 
zgromadziła niemałą ilość 

uczestników. O Kufer Twórców 
konkurowało aż czternaście 

placowek!
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Zapraszamy na przegląd nadesłanych 
prac! Może pomogą Wam znaleźć 

inspirację i zachęcą do udziału w 
kolejnych edycjach!
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Po więcej szczegółów na temat  konkursu 
Mali Reporterzy Akcji Amos jak i samej 

Akcji zapraszamy na stronę
WWW.NAJLEPSZYKLEJ.PL
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ŚWIĄTECZNE
SZABLONY
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PIERNICZKI Z KARTONU
Wydrukuj i wytnij kształty pierniczków, 
a następnie odrysuj je na kartonie. 
Markerami akrylowymi narysuj na nich 
ozdoby. Po wycięciu możesz powiesić 
je na choince albo użyć jako tagów do 
prezentów.
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SZOPKA MALOWANA 
PASTELAMI
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PIERNIKOWA KAMIENICZKA
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