Ha még nem ismernéd a minden hétfőn induló kihívás fontosabb tudnivalóit, itt olvashatod el.

Tavaly nagyon sikeres volt a karácsonyi kihívás sorozat, amikor is 6 héten keresztül
különböző témákban készültünk fel az ünnepekre, vagy ahogy a Kis Herceg mondta,
öltöztettük díszbe a szívünket.
Ezt idénre is jó ötletnek tartottam, viszont az ünnep alakulása miatt egy kicsit most később
kezdjük, és fejezzük be, és csak 5 héten keresztül tart. A témákat, és a leírásokat tavalyról
másoltam, ha ismerős, ezért van.

Ezeknél jobb, most sem jut eszembe.

November 29. Tervezgetés Ez az eheti kihívás. (Hogy készülsz az ünnepekre? Csak fejben?
Vagy cetlikre írod a listát? Mikor kezdesz ajándékot vásárolni? Már nyáron, vagy csak az
utolsó napokban? Rohanva vagy szép kényelmesen? Bármi, ami ezzel kapcsolatos.)

December 6. Mikulás (Szerintem a Mikulás annak is kedves, akinek még nincs gyereke, ha
meg van, akkor pláne. Vasárnap jön a Mikulás, hétfőtől ez lesz a kihívás témája)
December 13. Ajándékkészítés, vásárlás (Csak vásárolsz ajándékot, vagy készítesz is. Ha van
gyereked, és már (még) őt is be tudod vonni az alkotásba, akkor erről szóljon az oldal.)
December 20. Sütés-főzés (Egyedül, vagy közösen, rohanva, vagy kiélvezve a hangulatot.

Biztos erről is bőven lehet oldalt készíteni.)
December 27. Ünnep A programok szerint akár az utolsó simítások, akár már maga az ünnep
bármely pillanata lehet a téma.
Szerintem a jó szervezés a titka annak, hogy a készülődés jó hangulatban, vidáman teljen el,
és remélem, hogy ez a „szervezett” scrap program is hozzájárul ahhoz, hogy lépésrőllépésre kiélvezzük a karácsonyt megelőző időszakot is, hisz az ünnep aztán már nagyon
gyorsan elrepül.
Szóval, a hétre a tervezgetés a téma, és, hogy legyen mire ﬁrkálni a teendőket,
összecsomagoltam pár cetlit. Árnyékkal és anélkül. Ha tetszik, a képre klikkelve, vagy a
galériából letöltheted. A háttér, az egyik tavalyi karácsonyi készletből van.

Kellemes, stresszmentes készülődést és várom az oldalakat.

További hasonló bejegyzések

Cewe Fotókönyv heti kihívás 309. győztese

Cewe Fotókönyv heti kihívás 362.

Topaz Studio

Cewe Fotókönyv heti kihívás 129.

Cewe heti kihívás 87.

Cewe heti kihívás 6.

Cewe heti kihívás 43. győztese

