
Napisz List do 
św. Mikołaja

Przygotuj talerz dla 
św Mikołaja i reniferów

Pójdź na 
zimowy spacer

Zrób kartki 
świąteczne

Upiecz pierniczki

Ozdób pierniczki

Udekoruj okno 
świątecznymi ozdobami

Obejrzyj z całą 
rodziną 

świąteczną bajkę

Zrób łańcuch 
na choinkę

Narysuj renifera



Przygotuj 
świąteczną szopkę

Posłuchaj kolęd

Przygotuj karmnik 
dla ptaków

Przygotuj ozdoby 
z masy solnej

Naucz się mówić 
Wesołych Świąt 

w różnych językach

Przygotuj 
gorącą czekoladę 

z piankami

Pokoloruj 
świąteczne kolorowanki

Wykonaj świąteczną 
opaskę na głowę

Zrób sztuczny śnieg

Ubierz wspólnie 
z rodziną choinkę



Upiecz ulubione 
ciasteczka

Udekoruj bombkę
 ze styropianu

Zagraj w 
świąteczne memory

Udekoruj pokój 
ozdobami 

świątecznymi

Zagraj w ulubioną 
grę z rodziną

Przytul swoich 
rodziców

Naucz się 
świątecznych potraw

Wytnij śnieżkę 
z papieru

Wykonaj sowę 
z szyszek

Przygotuj śniadanie 
dla rodziców



Posprzątaj swój pokój

Zrób to co 
lubisz najbardziej

Pomóż mamie 
w porządkach

Zrezygnuj dzisiaj 
z urządzeń 

elektronicznych

Przeczytaj 
z rodzicami 

historię o Mikołaju

Zrób sobie 
wspólne zdjęcie 

z rodziną

Naucz się kolędy

Przeczytaj opowieść 
świąteczną

Wyślij kartkę 
z życzeniami

Podziel się 
z potrzebującymi



Obejrzyj 
świąteczny film

Zaprojektuj 
świąteczny sweter

Obejrzyj zdjęcia 
świąteczne

Porozmawiaj z 
rodzicami 

o świętach ich dzieciństwa

Zrób dużego bałwana
 na drzwiach 

do domu

Zrób 
zimowy/śnieżny 

obraz

Zrób ozdoby 
z masy plastycznej

Zbuduj choinkę 
z klocków

Zrób choinkę 
z pomponów

Zrób bombki 
z pomarańczy i cytryn



Zrób świąteczny 
stroik

Rozwiąż zagadki 
i zadania

Zrób lampion 
ze słoika

Zrób świąteczny 
witraż na okno

Zapytaj rodziców 
o tradycje świąteczne

Namaluj pastą do 
zębów bałwana/zimowy 

pejzaż

Zrób świąteczne 
kartki dla rodziny

Ozdabiamy stempelkami 
koperty na 

kartki świąteczne

Idź z rodzicami 
na pocztę wysłać kartki

Poskładaj serwetki 
na stół wigilijny



Zrób Aniołka

Zrób Mikołaja

Idziemy na łyżwy

Śpimy pod choinką

Przygotuj herbatkę świąteczną 
z własnoręcznie ususzonych 

owoców i goździków

Ozdób okno 
w swoim pokoju 

Wykonaj dekorację 
świąteczną 

z pomarańczy i goździków.

Zrób swoją 
bombkę na choinkę

Zaspiewajmy koledy

Przygotuj paczke 
dla osoby potrzebujacej



Podaruj karme 
dla schroniska

Odwiedź szopkę
 Bożo Narodzeniową

Przygotuj mały 
prezencik dla sąsiada

Powiedź coś miłego, 
pierwszej napotkanej 
nieznanej Ci osobie

Dziś uśmiechaj się 
100 razy częściej

Wybierz się 
na Jarmark 

Bożonarodzeniowy 

Przygotuj poczęstunek 
dla elfów

Przygotuj upominek 
i podaruj go 

osobie samotnej

Pomóż zorganizować 
paczkę dla potrzebujących 

w twojej klasie/szkole

Pomóż zorganizować 
paczkę dla potrzebujących 

w twoim przedszkolu


