Šogad es iemācījos...
(katrs nosauc vismaz 2 lietas)

Kopīgi izlasīsim kādu Ziemassvētku stāstu vai pasaku.

Kopā pagatavojam āra rotājumus un izrotājam kādu
tuvējo koku.

Pabarojam putniņus aiz loga.*
*Kopā var izveidot putnu barotavu: PET pudeles sānā apmēram 2cm

Piemēram, ieliek trauciņā kādus sausos ziedus un citus dabas
materiālus, ieliek aukliņu cilpiņas formā un pielej ūdeni. Liek
saldētavā un, kad sasalst, ņem laukā un rotā kokus.

no apakšējās daļas izgriež palielas durtiņas (griež tā, lai durtiņas
veras uz leju - nolocītā daļa kalpos kā pamatnīte, uz kuras putniņš
var nostāties), aukliņu piesien ap pudeles kakliņu - aiz aukliņas pakar
kokā, krūmiņā utt.. Kopā vērosim mazos ciemiņus!

Labie vārdi ģimenē – katrs pasaka kaut ko jauku par
katru no ģimenes locekļiem.

Nākamajā gadā es gribētu iemācīties...
(katrs nosauc vismaz 2 lietas)

Izgriezīsim no papīra sniegpārsliņas un ielīmēsim tās
logos kā senos laikos - ieziežot sniegpārsliņas ar slapjām
ziepēm.

Uzspēlējam Ziemassvētku paslēpes – vadītājs uzvelk
rūķa cepuri un, kad iet meklēt, sauc „Ho-ho-ho!”.

Buču diena – iedodam buču katru reizi, kad satiekamies
vai atvadāmies.

Izlozējam katrs vienu ģimenes locekli un sagatavojam
viņam mīļu vēstulīti vai zīmējumu. Vēstulītes pataupām
līdz Ziemassvētkiem.

Nofotografēsimies ar visu ģimeni pie mīļākā koka
pagalmā.*

Bērni var ielūgt ciemos katrs vienu draugu uz Adventes
tējas dzeršanu.

*Atkārtosim šo bildi arī nākamgad. Gadiem ejot, uzkrāsies brīnišķīgs
stāsts gan par ģimeni, gan par koku.

Operetes diena – sarunājamies viens ar otru dziedot.
Var izmantot mīļāko dziesmu vai pašizdomātas
melodijas.

Šodien mēs varam nedarīt...
(kaut ko, kas parasti ir obligāti jādara)

Visas dienas garumā, katru reizi satiekoties,
apskaujamies, arī, ja esam bijuši tikai blakus istabās.

Brokastis gultā. Drīkst arī našķus.

Veselu vakaru sarunājamies izdomātā valodā. Drīkstam
strīdēties un arī pateikt viens otram, cik svarīgs un mīļš
viņš ir.

Pārsteidzam kādu kaimiņu, noliekot pie durvīm ko
garšīgu, piezvanot un paši aizlaižoties.

Katrs no mums sarūpē kādu lietu, kuru gribētu nodot
labdarībai vai uzdāvināt kādam, kam tas ir vairāk
vajadzīgs. Un atrodam, kur šīs lietas nodot.

Pateiksim draugam bērnudārzā vai skolā vai kolēģim
darbā, cik viņš ir foršs.

Kopīgi uzdejojam, skanot kādai Ziemassvētku dziesmai.

Kopā sasildīsimies, atcerēsimies vasaras piedzīvojumus
un pasapņosim par jauniem plāniem nākošajai vasarai.
(Sasildīties var smaržīgā vannā, pirtī, zoodārza tropu mājā vai mežā
pie ugunskura...)

Katrs uz lapiņas uzraksta ar ziemu saistītu mīļvārdiņu,
saloka to. Saliekam visas lapiņas kopā un katrs izvelk
vienu lapiņu. Visu dienu saucam viens otru tajā
mīļvārdiņā, ko katrs izvilcis. Ja iepatīkas, šajos
mīļvārdiņos viens otru var saukt visu Adventes laiku!

Uzzīmējam lielu kopīgu zīmējumu, nesarunājoties un
nevienojoties, par ko un kāds tas būs.

