Gåvotips
Ålder 0 - 1 år POJKE & FLICKA
mjukisdjur
dublo, Brio-tågbana för småbarn
trädpussel (högst 6 bitar)
80 cm kläder, skor nummer 23
babyböcker med hårda pärmar,
aktiveringsleksaker
Ålder 2 - 4 år POJKE
Bild- samt sagoböcker
småbilar, traktorer, grävmaskiner, tåg
träleksaker
lego (åldersrekommendationerna i förpackninen)
ritningstillbehör
mjukisdjur, modelleringsvax
barnvideofilmer
Puuha Pete + arbetstillbehör
skidor, skrinnor, ”liukuri”
Miina och Manu CD
skonummer 28 - 30
86 - 92 cm (2 år ) kläder
104 - 110 cm (3 - 4 år ) kläder
Ålder 2 - 4 år FLICKA
pussel (max 16 bitar)
ritningstillbehör, färgkritor
dockor + tillbehör
Dublo - lego
CD med barnsånger
plastkärl samt kökstillbehör
skidor, skrinnor, “liukuri”
My Little Pony saker, Peppi - böcker
86 - 92 cm (2 år ) kläder
104 - 110 cm (3 - 4 år ) kläder
Ålder 5 - 7 år POJKE
småbilar, traktorer, grävmaskiner
ritningstillbehör + färgningsböcker
lego (åldersrekommendationerna i förpackninen)
skidor, skrinnor
Pokemon, Spiderman, Turtles -saker, spel mm.
Ålder 5 - 7 år FLICKA
uppgiftsböcker
Babyborn – docka, docktillbehör
pussel
ritningstillbehör + färgningsböcker

skidor, skrinnor
My Little Pony - saker
Click It's osv. motsvarande smycken
fingervantar
Mini-Bratz dockor, barbiedockor
Ålder 8 - 10 år POJKE
brädspel/sällskapsspel
sporttillbehör, ishockeyklubba samt puck
utespel
datorspel
musik
Ålder 8 - 10 år FLICKA
skoltillbehör, t.ex. från Tiimari fina pennor,
suddgummin samt skrivtillbehör osv
brevtillbehör
brädspel/sällskapsspel
musik
Ålder 11 - 13 år POJKE
CD-skivor
brädspel/sällskapsspel
sporttillbehör, utomhusspeltillbehör
set för innebandy/ ishockeyklubba samt puck
datorspel
Ålder 11 - 13 år FLICKA
ungdomsmycken
kemikalieprodukter (shampoo & balsam)
smyckesset som man själv kan göra
ungdomskläder samt accessoarer
böcker, CD-skivor
Ålder 14 - 16 år FLICKA
CD-skivor
datorspel
sporttillbehör
ishockeyklubba samt puck
Ålder 14 - 16 år FLICKA
kemikalieprodukter (shampoo & balsam)
ungdomssmycken (t.ex.Ibero, Glitter, Ninja)
ungdomsdofter
CD-skivor
gåvokort till kläd- eller smyckeskedjor (Glitter,
H&M, Lindex, Gina Tricot, Ninja osv)

www.joulupuu.org
www.facebook.joulupuu.org

