
W świąteczny czas staramy się, aby 
nasz dom wyglądał inaczej niż zwykle. 
Czyli jak?

A może zrobiłeś już jakieś świąteczne 
ozdoby? Może warto podzielić się nimi 
z chorą koleżanką czy samotną osobą. 
Tak niewiele, a tak wiele! 

To, co dajesz, wraca do Ciebie 
dwukrotnie, spróbuj koniecznie!

Wyboru dokonała Joanna Łajdanowicz  
z Filii nr 22

Na Złotym Brzegu, w domu swoim i Gilberta w wiosce Glen St. Mary, Ania 
wieszała w oknach małe zielone wianuszki. Wisiały tam przez cały okres 
świąteczny.

1. Żeby zrobić taki wianuszek, przymocujcie drutem niewielkie pęczki 
zielonych gałązek do drucianej ramy o średnicy 20 cm (…). Wianuszek 
powieście na wstążce. Możecie ozdobić w ten sposób jedno okno albo 
wszystkie, albo tylko okno frontowe.

2. Żeby obliczyć ile potrzeba wstążki, zmierzcie odległość od górnej ramy okna   
do poziomu, na którym ma wisieć wianek; pomnóżcie tę odległość przez  
2 i dodajcie ok. 60 cm na kokardę. Uzyskany wynik pomnóżcie następnie 
przez liczbę okien, w których mają wisieć wianuszki.

3. Przewleczcie przez wianuszek wstążkę szerokości od 4 do 5 cm i zwiążcie 
jej końce na kokardę. Powieście wstążkę na małym gwoździu wbitym 
pośrodku górnej ramy okna albo przyczepcie do karnisza i zwiążcie kokardę. 
Kokardę możecie zostawić u góry lub zsunąć, tak by opierała się na wianku. 

Świąteczny Skarbczyk Ani z Zielonego Wzgórza, Carolyn Strom Collins, 
Łódź: Galaktyka, 1998.

Książka dostępna w Filiach nr 1, 5, 6, 12, 17, 22, 29, 45, 46, 47 oraz w Punkcie 
Bibliotecznym przy ul. Chopina. 

Sięgnij po lekturę i dowiedz się, co jeszcze można znaleźć  
w pełnym pomysłów skarbczyku Ani. 
Zapraszamy do biblioteki!

Jeśli chcesz umilić sobie pracę, posłuchaj fragmentów „Kajtusia 
Czarodzieja” Janusza Korczaka w wykonaniu Łukasza Wójcika, artysty 
Teatru Muzycznego Capitol. Nagranie znajdziesz na Facebooku i stronie 
internetowej Capitolu oraz na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Rozważania dziecięce. 
Wianki.
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ZBIERZ 24 PUZZLE 
I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ

Już tylko 
3 dni 

do Świąt

Organizator:

Partnerzy:


