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Jaki prezent dla Babci i Dziadka?
Kto ukradkiem przemyci cukierka, kto pozwala na psoty, kto rozpieszcza najcudowniej na świecie? No jak to kto Babcia z Dziadkiem!

Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych osób w
życiu naszych dzieci. Ale nie zapominajmy, że i nasze dzieci są szalenie ważne
dla Dziadków. Zbliża się ich święto. 21 stycznia - Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka.
Dzisiaj podpowiemy Wam, co najpiękniejszego mogą podarować wnuki
Dziadkom.
Najlepsze prezenty na Dzień Babci i Dziadzia:

1. Laurka
Pamiętacie jeszcze, jak Wy byliście dziećmi? Gdy w sklepach nie można było wszystkiego kupić? Co robiliście na
prezent? Oczywiście, że Laurkę!
Usiądźcie wygodnie z dziećmi na dywanie. Weźcie kawałek papieru, kredki, nożyczki. Może jakieś wstążeczki? A
może macie brokat? Użyjcie wszystkiego, co tylko przyjdzie Wam do głowy.
Laurka jest jednym z najpiękniejszych prezentów, jakie może dziecko podarować dorosłym.

2. Wierszyki i piosenki
Jeszcze zostało trochę czasu do 21 stycznia, więc zdążycie ze starszakami nauczyć się piosenki lub wierszyka.
Pamiętacie ten moment, gdy usłyszeliście wierszyk od swoich dzieci? Czy nie napłynęły Wam łzy wzruszenia do
oczu? Gwarantujemy, że Dziadkowie będą tak samo wzruszeni i zachwyceni!
Poniżej prezentujemy Wam dwa dość łatwe wierszyki:
My swoje Babcie i Dziadków bardzo kochamy,
i o ich święcie też pamiętamy.
Wręczymy prezenty, ucałujemy,
i przyrzekamy, że grzeczni będziemy!

Jaki dzisiaj dzień wesoły - najprawdziwsze święto!

Widzę Babcię tak szczęśliwą - pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony.
To dla Babci - mojej Babci, czyli jego żony.
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa.
A my dzisiaj Babci z Dziadkiem składamy życzenia.
Wszystkim babciom, wszystkim dziadkom zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień i dużo radości!

3. Ramka ze zdjęciem
Kolejnym, naszym zdaniem, wspaniałym pomysłem jest ramka ze zdjęciem.
Kupcie dowolną ramkę, wydrukujcie Wasze wspólne uśmiechnięte zdjęcie.
Ozdóbcie ramkę naklejkami, kolorowymi guzikami, muszelkami.
I z tyłu koniecznie dopiszcie życzenia z datą!

4. Zakładka do książki
Wybierzcie 3 Wasze zdjęcia. Zmniejszcie je tak, aby każde z nich miało taką samą szerokość - ok. 6 cm. Połączcie
je razem i w najbliższej drukarni zalaminujcie. Wspaniała zakładka gotowa.

5. Zapachowe woreczki do szafy
Do wykonania zapachowych woreczków będziecie potrzebować - woreczek płócienny bądź kawałek jakiegoś
ozdobnego materiału, suszony goździk, anyż, suszony plasterek pomarańczy, suszone kwiaty lawendy, ozdobny
sznureczek i celofan. Wybrane suszki włóżcie do woreczka, zawiążcie sznurkiem, nie obcinając troczków (na czymś
będzie trzeba ten woreczek powiesić) i zapakujcie w celofan.

Nie zapominajcie też, że najważniejsza dla Dziadków jest nasza obecność. Jeśli Dziadkowie są daleko od wnuków i
nie możecie tego dnia spędzić razem - zadzwońcie! A może Dziadkowie obsługują internet i Skype? To też jest
wspaniały pomysł! Zróbcie wszystko, żeby Dziadkowie poczuli się naprawdę ważni, nie tylko tego dnia :)
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