1. V ZNAN JU JE MOČ (DARILO: BOOK MARK )
Danes je vajina naloga, da poiščeta vse knjige, ki so praznične in božične.
V sobi uredita knjižno polico s temi knjigami. Iz knjig dobivamo znanje. Znanje pa je moč.
Veselo berita knjige cel december!

2. HVAL EŽN OST (DARILO: VOŠ ČILNICA)
Ali vesta, da je to, da živita v topli in prijazni družini nekaj posebnega? Veliko je otrok, ki tega nimajo.
Danes razmislita, komu vse bi se lahko zahvalila in zakaj. Izberita 6 ljudi in jim na kartico napišita, zakaj sta
jim hvaležna in jim jo podarita.

3.. PESEM IN PLES ZA PRAZNOVANJE (DARILO: SVETLEČE ZAPESTNICE)

Danes si doma pripravite pravo praznično zabavo z najlepšimi pesmimi. Da bo zabava še boljša, se
okrasite s svetlečimi zapestnicami.
Veselo pojte in plešite!

4. VSE DIŠ I PO SNE GU (DARILO: MEŠANICA ZAČIMB ZA MEDENJAKE)
Vesta, kaj je najlepše pri decembru, ko je zunaj mraz? Da je notri vse toplo in vse diši po piškotih.
Najlepše pa dišijo medenjaki! Lepo jih specita in naj vaše stanovanje napolnijo z najlepšim vonjem.
Pa še Miklavž bo še raje prišel na obisk.

5. V SAKA STVAR NOSI ŽIVLJENJE (DARILO: BOŽIČNI OKRASEK)
Danes si oglejta risanko Srečko božični okrasek. Nato poiščita vse vaše okraske in svojo jelko okrasite z vso
ljubeznijo in veseljem.
Tu pa sta še dva posebna okraska za vaju.

6. NAŠ PLANET SMO MI (DARILO: VREČA ZA SMETI IN ROKAVICE)
Ali vesta, da je skrb za planet v rokah vseh nas? Danes pojdita na sprehod in med sprehodom poberita
vsaj za eno vrečo smeti.
Ne pozabita pa tudi na recikliranje in varčevanje z vodo in elektriko.

7. DRUG AČNOST J E PRED NOST (DARILO: POBARVANKA)
Poznata zgodbo o Jelenčku Rudolfu? Poslušajta jo in pobarvajta pobarvanko.

8. LJ UBE ZEN JE T RE BA GRA DITI (LISTEK S TELEFONSKIMI ŠTEVILKAMI)
Danes imata dovoljenje, da pokličeta VSE prijatelje in družinske člane, ki jih želita in jim povesta, da sta
vesela, da so del vajinega življenja.

9. KO SI DELIMO, SE VESELIMO (DARILO: ČOKOLADA)

Danes si vse delita. Tole v vrečki. igrače, risanke, objeme in poljubčke. Naredita si bunker in se skupaj
igrajta. Sreča je imeti bratca ali sestrico.

10. U STVARJAJ NJ E OSREČUJE (DAR ILO: BOŽIČNE NALEPKE, PISAN PAPIR, BLEŠČICE…)
Danes razmilita, kako bi sama ustvarila lepo darilo za nekoga iz stvari, ki jih najdeta doma.
Nekaj idej najdeta v vrečki. Doma narejena darila so nekaj posebnega.

11. SPREHOD PO OKRAŠENEM MESTU (DARILO: TOPLE NOGAVIČKE)
Z mamico in očijem se zvečer odpravite na sprehod po okrašenem mestu. Toplo se oblecita!

12. PISMO BOŽIČKU (DARILO: LIST PAPIRJA IN BOŽIČNI KULI/SVINČNIK)
Danes je skrajni čas, da napišeta pismo Božičku. Česa si želita? Pismo lepo okrasita!

13. SREČA JE POMAGATI (DARILO: IGRAČA/BARVICE…)
Vesta, da nimajo vsi otroci te sreče, da bi imeli topel dom, veliko hrane in igrač? Mamico/očija prosita, da
vama pove, kam lahko odneseta nekaj svojih igrač/barvic… za otroke, ki tega nimajo. Zakaj bi imeli eni
doma več igrač, nekdo pa nobene? Odnesite jim darilca.

14. ZMAGA NI POMEMBNA (DARILO: DRUŽABNA IGRA)
V življenju ni pomembno samo zmagovati, pomembno je družiti se in uživati ob zmagah tistih, ki jih imamo
radi. Igrajte se družabno igro in opazujta, kako lepo se boste imeli, tudi če ne bosta vedno zmagala.

15. BOŽIČNI DUH (DARILO: PISAN PAPIR, LUČKE…)
Božični duh lahko delimo z drugimi in jim tako pričaramo nasmeh na usta. Okrasita vhodna vrata, da se
bodo spremenila v snežaka ali drug božični simbol in razveselita sosede.

16. BOŽIČNE VOŠČILNICE (DARILO: USTVARJALNI MATERIAL OZ. KUPLJENE VOŠČILNICE)
Napišita, narišita in odpošljita božične voščilnice, da bosta razveselila tiste, ki jih ne vidita velikokrat.
Na koga se spomnita?

17. DAN GRD IH BOŽIČN IH PULOVERJEV (DARILO: BOŽIČNI PULOVER)
Danes je po vsem svetu dan grdih božičnih puloverjev. Oblecita se, prosita mamico za telefon in naredita
nekaj smešnih fotografij. Ko vama pulover več ne bo prav, ga podarita naprej.

18. BOŽIČNE PESMI (DARILO: INŠTRUMENT (ropotulja, ksilofon, zvončki, kraguljčki….)
Petje in glasba sta pomemben del Božiča,. Naučite se zapeti in zaigrati eno od božičnih pesmi.

19. PO ČEM DIŠI BOŽIČ? (DARILO: DIŠEČA SVEČKA)
Vesta, da si spomine ustvarjamo tudi s pomočjo vonja? Po čem vama diši Božič? Kaj pa mami? Pa oči?
Prižgita svečko in skupaj se vsedite za Mizo in ustvarite nove spomine.

20. BOŽIČNI FILMSKI VEČER (DARILO: POKOVKA)
Danes si ob božičnih lučkah privoščite družinski filmski večer. Sprostitev ob dobri risanki ali filmu vam bo
pričarala še bolj božično vzdušje. Poglejte dobro božično risanko, ob tem pa jejte pokovko.

21. GREMO NAREDIT SNEŽAKA? (DARILO: ŠAL/KORENČEK/OGLJE…)
Prosita mamico in očka, da vaju odpeljta na izlet, kjer je sneg. Skupaj naredite snežaka.

22. POSKRBI ZA PTICE (DARILO: MATERIAL ZA PTIČJO HIŠICO in HRANA ZA PTIČE)
Ptice v mrazu težko najdejo hrano. Poskrbita, da bo december lep tudi zanje.

23. VSAK LAHKO PRISPEVA (DARILO: MODELČKI ZA PIŠKOTE in SUROVINE)
Jutri je božična večerja. Vesta, da lahko prispevata tudi vidva? Specita in okrasita božične piškote, ki bodo
jutri na mizi.

24. BOŽIČEK PRIHAJA (DARILO: ŠPANGICA/VERIŽICA/METULJČEK/BARVA ZA LASE…)
Danes zvečer te bo obiskal Božiček! Lepo se obleci in pripravi na božično večerjo!

