Pomysły na zadania do kalendarza adwentowego
Typowo świąteczno - rodzinne
1. Wyślij/wykonaj świąteczne kartki dla najbliższych
2. Wspólne pieczenie/dekorowanie ciasteczek, pierników
3. Napisz list do Świętego Mikołaja
4. Zrób generalny porządek w swoich zabawkach
5. Przygotuj własnoręcznie zrobioną ozdobę choinkową
6. Zróbcie wieczorny piknik przy choince
7. Udekoruj okno w świątecznym klimacie
8. Zapal świąteczną świeczkę w swoim pokoju
9. Zrób z rodziną serię wspólnych/świątecznych selfie
10. Pomóż przygotować świąteczną potrawę
11. Ubierz wspólnie z rodziną choinkę
12. Nagraj rodzinny filmik: „Przygotowania do Świąt”
13. Dzień rodzinnego oglądania filmów/bajek - koniecznie w świątecznej tematyce
14. Dzień rodzinnego słuchania kolęd/świątecznych utworów/ naucz się śpiewać jedną świąteczną
piosenkę/kolędę
15. Wieczorny spacer z rodziną i podziwianie świątecznych dekoracji – światełek

Dobroczynne
16. Pomyśl, którą z twoich zabawek mógłbyś oddać/sprezentować komuś innemu
17. Przygotuj i zanieś niespodziankę dla ptaków
18. Uśmiechnij się dzisiaj 100 razy więcej niż normalnie
19. Powiedz coś miłego 3 osobom
20. Ustąp pierwszeństwa rodzeństwu/koledze/koleżance
21. Przygotuj dla mamy i taty ich ulubiony, gorący napój
22. Przygotuj śniadanie dla rodziców/rodzeństwa
23. Podaruj sąsiadom ciasteczka upieczone z rodziną
24. Zadzwoń do babci/dziadka i powiedz im coś miłego
25. Przygotuj z rodziną paczkę/niespodziankę dla osoby bezdowmnej/ubogiej/dzieci z domu
dziecka/ osoby potrzebującej

Edukacyjne
26. Wymień zwierzątka, które zasypiają na zimę
27. Naucz się życzyć „Wesołych Świąt” w jednym, dwóch, trzech obcych językach
28. Wymień ptaki, które odleciały na zimę do ciepłych krajów
29. Przeczytaj/wysłuchaj fragmentu Biblii mówiącego o narodzinach Jezusa
30. Przeczytaj/ wysłuchaj świątecznej opowieści/bajki
31. Wymień jak najwięcej potraw wigilijnych
32. Odpowiedz na pytanie: Jaka musi być na zewnątrz temperatura, żeby na święta spadł śnieg?
33. Z czego znana jest Laponia? Zdobądź informacje na ten temat
34. Dowiedz się, jak wygląda bożonarodzeniowa tradycja w innym kraju/krajach
35. Przeczytaj i opowiedz rodzinie historię o Trzech Królach

Kreatywne
36. Zbuduj z klocków lego/duplo budowlę związaną ze świętami
37. Zrób razem z innymi jak najdłuższy łańcuch na choinkę
38. Wykonaj małą choineczkę z korka i plasteliny - zestaw 1
39. Wykonaj laskę Mikołaja z drucika i koralików - zestaw 2
40. Wykonaj choineczkę z drucika i koralików - zestaw 3
41. Wykonaj bransoletkę z koralików w świątecznych kolorach - zestaw 4
42. Wykonaj renifera z korka po winie - zestaw 5
43. Wykonaj renifera z łupiny orzecha na choinkę - zestaw 6
44. Wykonaj choineczkę z szyszki i pomponików - zestaw 7
45. Wykonaj sowę z szyszki na choinkę - zestaw 8
46. Wykonaj myszkę z łupiny orzecha - zestaw 9
47. Zrób bałwanka na choinkę z kreatywnego patyczka - zestaw 10
48. Wytnij śnieżynkę z papieru
49. Zróbcie z rodziną własnoręcznie malowane kubki na zimowe wieczory
50. Przygotuj swój papier ozdobny do pakowania prezentów (polecam pieczątki DIY z motywami
świątecznymi)
51. Przygotuj ozdoby choinkowe z masy solnej
52. Zrób szopkę betlejemską

