
ADVENTI NAPTÁR – DIY ötletek 

Bozoki Kids Fashion

Minden napra: 

kis csoki, mogyoró, dió, pisztácia, kisebb gyümölcs, csomagolt cukorka, szaloncukor,  

nyalóka, pez, stb...

Gyűjteni való darabok: 

Puzzle (9-12 darabos), lego/dupló (egy kisebb dobozt, figurát osszatok el több napra), fa kockák, geomag,  

vagy bármilyen  építőjáték darabok, egy színező több darabja, ami a végén összeáll egy nagy képpé, scrabble  

betűk, esetleg kártyák, memória kártya darabok, stb...

Egyéb dolgok: 

ceruza, zsírkréta, kisautó, bármilyen apróság aminek tudod hogy örülne!

Üzenetek, feladatok: 

- Kezdődjön az Adventi időszak, színezd ki a színezőt! (nyomtassatok egyet a netről)

- Ma mondj minden családtagodnak valami nagyon kedveset, és öleld meg! 

- Ma én írom meg a házi feladatodat, ha van. :-)

- Ma a suli után a Mekiben ehetsz!  

- dec 5: Pucold ki a csizmádat, és tegyünk ki kekszet, meg tejet a Mikulásnak este!  (ha lehet süssetek együtt  

kekszet)

- dec 6: Ma viselj valami pirosat, és rajzolj egy osztálytársad füzetébe Mikulást!

- Válassz egy filmet, és megnézzük a moziban! A legnagyobb popcornt kapod mellé! 

- Ma megnézem veled a kedvenc  filmedet, legyen az bármi! (töltsétek le otthon, és kuckózzatok be este)

- Ma én vagyok a pincér és te a vendég az otthoni éttermünkben, rendelj amit akarsz, és nem kell magad után  

elpakolnod!

- Színezd ki az ajtó táblát, és decemberben 2 napot választhatsz amikor nem megyek be a szobádba (rendet  

rakni), ha ez a tábla kinn van! (töltsétek le és nyomtassátok ki innen: https://www.rooftoppost.co.uk/story-

letters/wp-content/uploads/2018/06/santa-with-sack-door-hanger.jpg)

- Ma felmentelek tesi óra alól!

- Ma a taxisofőröd leszek. Elviszlek a suliba, megyek érted, elviszlek edzésre, és érted is megyek!

- Ma ágyba kapod a reggelid! 

- Ma pizzát rendelünk, és megnézünk közösen egy általad választott filmet otthon. 

- Ma te mondhatod meg, hogy miben menjek dolgozni. Ésszerű keretek között... :-)

- Ma a suli után a Burger Kingben vagy KFC-ben ehetsz.

- Ma eljössz velem a piacra vásárolni, és fel kell sorolnod legalább 10 különböz őféle zöldséget. :-) 

- Ma felolvasom neked este azt a mesét amit pici gyerekként a legjobban szerettél!

- Megvan a puzzle/kirakós/gyűjtős feladat utolsó darabja! 

- Boldog Karácsonyt kicsim, szeretünk!  


