
10 IDEJ ZA ADVENTNI 

KOLEDAR 

Uhuu, še malo in božično odštevanje se bo začelo 🙂 Ravno še nekaj dni imamo (lahko pa koledar nastaja 

tudi sproti, če nas čas lovi), da zavihamo rokave in kar sami izdelamo adventni koledar. Vsak dan bomo 

izbrani nekaj  idej različnih koledarjev – škatlice, vrečke, kuverte, wc rolce, lego koledarji, pošasti… izberite 

si najljubšega, potem pa rezljajte, zbirajte, lepite, barvajte in naredite unikaten samo vaš adventni koledar 

🙂 

  

P.s.: če pri vas darilca nosi dedek mraz, pa koledar kar podaljšajte do 31. decembra 🙂 

  

Kako se lotimo izdelave koledarja: 

1. Najprej nas čaka najtežja odločitev – kateri koledar bi najraje imeli 😉 

2. Nato zbrskajmo vse potrebne materiale, natisnemo predloge (pri nekaterih koledarjih), pokličemo na 

pomoč še naše male palčke in veselo na delo 😉  

3. Ko je koledar izdelan, pa palčke pošljite na malico, saj boste verjetno notranjost vrečk, darilc, pisemc, 

luknjic… zapolnili brez njih, da bodo vsak dan navdušeno odpirali vrečke, darilca, predalčke… in ugotavljali 

kakšno presenečenje jih čaka 😉 

4. Zdaj je pa na vrsti notranjost oz. ozadje (odvisno od ideje) – pri vseh lahko uporabimo podoben 

postopek – napolnimo jih lahko: 

• s sladkarijami ali 

• z majhnimi predmeti – lahko npr. kupimo manjši set lego kock in jih razdelimo po predalčkih, na 

koncu pa sestavijo celoto 

• z listki, na katerih so lahko štosi, uganke, vaje za razgibavanje (skakaj kot žaba, oponašaj slona, 

naredi 3 prevale, 10 počepov, hodi nazaj, vrti se v krogu…) ali navodila, kaj je potrebno narediti za 

božič (npr. specimo piškote, okrasimo smrekico, izdelajmo okraske…) 

Uporabite nekaj, kar bo vam in vašim otročkom najbolj v veselje 🙂 

Uživajte pri izdelavi in pri opazovanju, kako otročki vsak dan z veseljem vstanejo, da pokukajo kaj jih ta dan 

čaka v koledarju 🙂 

 

 



 

1. IDEJA ZA ADVENTNI KOLEDAR 

SMREKA IZ ŽAKELJČKOV 

 

 

Za to idejo potrebujemo: 

• 24 žakeljčkov, vrečk 

• leseno tablo v obliki smreke (lahko je tudi trši karton, ki ga pobarvajte v rjavo, lahko pa tudi v 

zeleno) 

• flomaster za tekstil, da na vrečke napišemo številke (lahko na vrečke nalepimo tudi nalepke s 

številkami ali pa številke napišemo ob žakeljček kar na desko / karton) 

• žakeljčke pritrdimo na smrekico z risalnimi žebljički ali pa z lepilno pištolo, ker je lepilo zelo močno 

• kaj bo v žakeljčkih, pa izberite sami 😉 

  

 



2. IDEJA ZA ADVENTNI KOLEDAR 

GOZDIČEK  

 

 

Za to idejo potrebujemo: 

• barvne kartone v obliki smrekic (lahko so tudi beli in jih sami porišemo skupaj z otročki) 

• lesene palčke, ki jih nalepimo na zadnjo stran smrekic  

• leseno podlogo z izvrtanimi luknjicami, da vanjo vstavimo palčke s smrekicami (lahko je 

tudi stiropor, ki ga lahko oblečemo v alu folijo ali v okrasni papir ali blago) 

• preden nalepite palčke na smrekico, na zadnjo stran napišite sporočilce, ki velja za ta dan (lahko so 

samo lepe misli). 

 


