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adwentowe wyzwania
1 grudnia
Zróbcie świąteczne kartki
Siądźcie wraz z rodzicami/dziadkami lub opiekunami i stwórzcie swoje własne kartki świąteczne. Zróbcie je
używając do tego materiałów, które macie w domu. Mogą to być kolorowe papiery, naklejki, brokat w kleju, srebrna
folia spożywcza, itd. Ogranicza Was tylko wyobraźnia.

2 grudnia
Upieczcie pierniczki
Poproście dorosłych o wspólne upieczenie pierniczków. To znakomita zabawa dla całej rodzinki. Do ozdobienia
możecie użyć własnoręcznie zrobionego lukru z cukru pudru i soku z cytryny, oraz mnóstwa kolorowych posypek i
cukierniczych pisaków.

3 grudnia
Przygotujcie świece adwentowe
Kupcie cztery stojące świece - jedną na każdy tydzień grudnia. Przygotujcie ozdoby, którymi chcielibyście je
udekorować (możecie je np. pomalować, albo fantazyjnie ponacinać, a nawet wyrzeźbić) i siądźcie wspólnie do
wykonania świątecznych świec adwentowych.
W każdym tygodniu zapalajcie jedną z nich.

4 grudnia
Zróbcie dobry uczynek
Wyciągnijcie dziś do kogoś pomocną dłoń :). Pomyślcie, co moglibyście dziś dobrego zrobić. Może pomożecie
rodzicom w porządkach, albo zapytacie koleżankę lub kolegę w szkole lub przedszkolu, czy mu w czymś pomóc?
Okazji do dobrych uczynków może być tak wiele :).

5 grudnia
Świąteczne śpiewanie!
Przygotujcie zestaw zimowych utworów: kolęd, pastorałek i ulubionych, świątecznych piosenek. Wybierzcie jedną z
nich i nauczcie się ją śpiewać.

6 grudnia
Zróbcie własnoręcznie upominek!
Dzisiaj zamieniamy się w Świętego Mikołaja! Przygotujcie więc własnoręcznie drobny upominek i wręczcie go
osobie, którą kochacie. Może to być rysunek, albo figurka z plasteliny - ważne, żeby było od Was prosto z serca.

7 grudnia
Znajdźcie szyszkę i zróbcie z niej ozdobę na choinkę
Do zrobienia ozdoby z szyszki wystarczy kawałek sznurka i np. farby, koraliki czy kolorowe pomponiki, za pomocą
których wykonacie własną ozdobę na choinkę. Do dzieła :).

8 grudnia
Przeczytajcie zimowe opowiadanie
Spośród książek wybierzcie zimowe opowiadanie i siądźcie do wspólnego czytania. Jeśli takiego nie macie możecie
wybrać się do biblioteki. Tam z pewnością coś znajdziecie :).

9 grudnia
Ulepcie bałwana!
Aaaa jeśli nie ma śniegu to narysujcie bałwanka, lub ulepcie go z plasteliny.

10 grudnia
Przygotujcie zimową herbatę!
Zróbcie z pomocą osoby dorosłej klasyczną zimową herbatę np. z pomarańczami, goździkami i imbirem. Możecie
też poszukać razem z rodzicami, dziadkami lub opiekunami ciekawych przepisów na taki zimowy, rozgrzewający
napar.

11 grudnia
Stwórzcie swoje własne śnieżynki i udekorujcie nimi okno
Śnieżynki możecie wykonać z grubszego papieru lub tektury. Pomalujcie lub udekorujcie je według uznania i
zawieście na oknie.

12 grudnia
Wybierzcie się dzisiaj na zimowy spacer
Ubierzcie ciepłe czapki, szaliki i rękawiczki i wybierzcie się całą rodziną na spacer. Być może przytrafi się Wam jakaś
niesamowita przygoda jak Kurce Bajdurce i Myszatemu :)?!



adwentowe wyzwania
13 grudnia
Pojedźcie po choinkę lub zróbcie ją samodzielnie w domu
Choinkę możecie zrobić też samodzielnie w domu z czego tylko chcecie! Z ułożonych w stosik książek, ze znalezionych na
spacerze gałązek świerkowych, z zielonych karteczek samoprzylepnych, drabiny, suchych patyczków, a nawet z owoców:
choinkę - deser (np. z ułożonych plasterków kiwi). Poszukajcie fajnego pomysłu i zrealizujcie zadanie.

14 grudnia
Upieczcie ciasteczka – renifery
Znajdźcie przepis na ciasteczka, które wyglądają jak renifery. Mogą to być zwykłe, okrągłe kruche ciasteczka, które
udekorujecie polewą czekoladową oraz czerwonymi drażami czekoladowymi (rogi, oczka i buzie z polewy czekoladowej, a
noski z czerwonych pastylek). Poproście o pomoc w wykonaniu tego zadania kogoś dorosłego. Smacznego!

15 grudnia
Gwiazda Betlejemska – poznaj historię
Poproście rodziców lub opiekunów, żeby przeczytali Wam historię Gwiazdy Betlejemskiej i zastanówcie się, dlaczego
dekorujemy nią nasze domy.

16 grudnia
Wymyślcie swoją własną zimową opowieść
Dzisiaj samodzielnie wymyślamy bajkę! Usiądźcie wspólnie z dorosłymi i zapiszcie na kartce krótką bajkę. Możecie stworzyć do
niej piękne, samodzielnie wykonane ilustracje. Powodzenia :).

17 grudnia
Wybierzcie się na łyżwy
A jeśli z jakichś względów nie jest to możliwe, to pobawcie się w ślizgawkę w domu. Możecie ubrać czapki, szaliki i rękawiczki i
udawać, że jesteście na lodowisku. Suńcie w samych skarpetkach po podłodze udając, że wykonujecie piękne figury. Dobrej
zabawy!

18 grudnia
Udekorujcie świątecznie swój pokój
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie udekorujcie świątecznymi ozdobami swój pokój. Możecie wykorzystać do tego
domowe lub własnoręcznie wykonane ozdoby.

19 grudnia
Przejedźcie się na sankach
Jeśli jest już śnieg, to koniecznie wybierzcie się na sanki. W trakcie zabawy możecie udawać, że jesteście Świętym Mikołajem,
który ma do dostarczenia mnóstwo prezentów :). Jeśli pogoda nie sprzyja przejażdżkom pobawcie się w domu w rozwożenie
prezentów, albo narysujcie wielkie sanie i zastanówcie się gdzie tej zimy warto wybrać się na sanki.

20 grudnia
Ozdabiamy stare skarpety!
Z pewnością w domu znajdziecie jakąś porzuconą skarpetę ;). Przygotujcie sobie też skrawki materiału, ozdobny papier,
koraliki – wszystko co może przydać się do ozdobienia. Następnie zabierzcie się do pracy i stwórzcie świąteczną skarpetę, która
ozdobi Wasz pokój, albo stanie się świąteczną maskotką (wtedy wypełnijcie skarpetę watą, a w okolicach palców doróbcie jej
oczy z guzików i buźkę z koralików). Do wykonania tego zadania poproście o pomoc dorosłego.

21 grudnia
Świąteczna akcja pomocy
Zastanówcie się, komu chcielibyście w tym roku pomóc i przyłączcie się do wybranej akcji, np. pomocy dzieciom z domu
dziecka, schronisku, czy seniorom.

22 grudnia
Choinkowe kalambury
Dziś bawimy się w kalambury. Wymyślcie listę świątecznych haseł i zapiszcie je na karteczkach. Możecie utworzyć osobne
kategorie, np. zimowe opowiadania i bajki (np. Królowa śniegu), świąteczne postacie (np. bałwan, Św. Mikołaj, aniołek, elf,
renifer), zabawy na śniegu (budowanie igloo, bitwy na śnieżki, jazda na łyżwach), świąteczne przedmioty (choinka, gwiazda,
sanki, dzwoneczki, bombki), itd.

23 grudnia
Zróbcie aniołka na śniegu!
Chyba, że śniegu brak, to wtedy lećcie aniołki do domu i pomóżcie rodzicom w świątecznych przygotowaniach. Najwyższy
czas, bo jutro już WIGILIA!

24 grudnia WIGILIA
Ubierzcie choinkę i zróbcie „korzenne pomarańcze”!
Zgodnie z tradycją, choinki powinniśmy ubierać w Wigilię. Jeśli jednak Wasza choinka stoi już pięknie przystrojona, to siądźcie
w jej pobliżu wraz z naręczem mandarynek lub pomarańczy oraz paczką goździków. Ponakłuwajcie cytrusy tworząc
fantazyjne wzorki. W trakcie zabawy zwróćcie uwagę na słodki aromat, który pojawi się wokół Was. WESOŁYCH ŚWIĄT!


