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Sprawdźmy, o której godzinie zachodzi dziś słońce.
Każda kartka z tego kalendarza ma zaznaczony róg. Ustalmy

jedną godzinę, o której będziemy codzienne sprawdzać,
jaki kolor ma niebo (najlepiej godzinę zmierzchu np. 16:00).

   Naszym zadaniem będzie codzienne kolorować
kącik kartki na taki sam kolor,
jaki zauważmy na niebie. Dzięki temu
sprawdzimy, czy dzień się skraca.
Jeśli nie będziemy mieć czasu na rysowanie,
zrobimy zdjęcie nieba i pomalujemy kartkę
w wolnej chwili.

Czas przygotować ciasto dojrzewające na pierniczki.
Zagniećmy wspólnie ciasto, owińcie je szczelnie i włóżmy do lodówki

na tydzień. Przykładowy przepis na około 4 blachy pierniczków:
2 jajka, 100 g cukru, 40ml oleju, 150 g miodu, 500 g mąki,
1 łyżeczka sody oczyszczonej, 25 g przyprawy do piernika,

½ łyżeczki kakao, szczypta soli.

   Pogrzać miód, aby był płynny. Całe jaja ubić
z cukrem na puszystą masę. Przy małych
obrotach miksera dodać olej i miód. Resztę
składników sypkich wymieszać razem i dodać
do nich masę jajeczną. Wyrabiać ciasto,
aż będzie elastyczne.

Czytanie pod kocem i z herbatą.

Wybierzmy książkę, którą przeczytamy
wspólnie w wyjątkowej oprawie

z miękkim kocem otulającym kolana
oraz herbatą, która rozgrzeje Nas

od środka. 

Eksperyment ze świecą, szklanką i wodą
lub sokiem.

Nalejmy do talerza nieco wody
lub soku  i ostrożnie połóżmy

na środku małą świeczkę (tealight).
Zapalmy ją i przykryjmy szklanką.

Obserwujmy, co się stanie.
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Zróbmy dekorację ze światełek choinkowych.

   Możemy powiesić je wokół okna albo
przełożyć do słoja. Możemy także wykonać
podświetlany stolik (light table): wystarczy
włożyć lampki do plastikowego pudełka,
włączyć i przykryć wieczkiem. Na wierzch
wysypmy trochę mąki i rysujmy
po niej palcami. Bawmy się
przy zgaszonym górnym świetle.

Do kogo chcielibyście przesłać ciepłe myśli? 

  Przygotujmy adres tej osoby, sprawdźmy
czy mamy koperty, papier lub dodatkowe
materiały. W razie potrzeby wybierzemy się
na zakupy.

Przygotujmy kartkę lub list z życzeniami.
Albo wiele kartek i listów ;)

Wyprawa na pocztę!
Dokupmy, naklejmy znaczki i wrzućmy przesyłki

do skrzynki lub zostawmy na poczcie.
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Czas upiec pierniczki! 

  Wyciągnijmy z lodówki ciasto,
które przygotowaliśmy tydzień temu.
Dobrze je wyróbmy, rozwałkujmy
na ok. 4 mm i wycinajmy jak tylko mamy
ochotę. Pieczmy na balszce 8 minut
w 180oC. Zostawmy do ostygnięcia.
Możemy kilka zjeść, ale koniecznie
zapakujmy część do pudełka
na przyszły tydzień!

Powiedzmy coś miłego każdemu w rodzinie
oraz jednej przypadkowo spotkanej osobie.

Może sąsiadka założyła szalik w piękną kratkę?
A może uśmiechniesz się do sprzedawcy
w piekarni?

Urządźmy cytrusową ucztę
lub przygotujmy dekoracje z pomarańczy. 

Wieczorem otwieramy teatr cieni. 

Możemy użyć figurek z papieru 
lub własnych dłoni. Ustawmy źródło światła

tak, żeby padało na ścianę lub sufit
i do dzieła!

  Ponabijajmy pomarańczę goździkami
(do zrobienia dziurek przyda się

wykałaczka) lub wytnijmy gwiazdki
ze skórki pomarańczy i naciągnijmy

je na sznurek.



Śnieżynki na okno

  Wytnijmy z papieru okręgi, złóżmy
je na pół, potem na ćwierć i jeszcze raz,
a następnie wycinajmy drobne fragmenty
od brzegów. Po rozłożeniu śnieżynka
będzie gotowa do zawieszenia na okno.
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Wieczór wspomnień przy świecach. 

Może napijemy się herbaty
z goździkami lub anyżem?
Przeglądnijmy rodzinny album
ze zdjęciami lub powspominajmy wspólne
wyprawy/zabawy z tego roku.

Stwórzmy razem łańcuch na choinkę
lub do powieszenia gdziekolwiek chcemy. 

Czas na dekorowanie pierniczków! 

Lukier, czekolada? Użyjcie, co lubicie.
Podjadajcie, ale koniecznie zostawcie kilka

na przyszły tydzień!

  Możemy użyć popcornu lub wąskich
kawałków papieru sklejanych tak,
jak ogniwa stalowych łańcuchów.



Nagrajmy krótki filmik
z życzeniami dla przyjaciół.
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Bitwa na śnieżki! 

Nawet, jeśli śnieg jeszcze nie spadł, możemy
urządzić ją w domu. Użyjmy starych gazet,

zgniećmy je w kulki i do akcji!

Pobawmy się w owocową ucztę na niby. 
Wybierzmy się na wieczorny spacer 
i podziwianie światełek lub zmian,

jakie widać w przyrodzie o tej porze roku.

  Wyobraźmy sobie, że na środku pokoju
leży góra najpyszniejszych owoców

na świecie.
Jak będziemy je jeść: zgarniać całymi
garściami i wypychać sobie policzki,

a może po jednym,
smakując każdy kęsek?



Puszczanie baniek
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Wybierzmy zimową lub świąteczną piosenkę
i przeróbmy jej tekst tak,

żeby opowiadał o Naszej rodzinie.

Zostało jeszcze kilka pierniczków?
Zapakujmy je pięknie i ofiarujmy w prezencie,

komuś kogo bardzo lubimy.

Zamalujmy ostatni róg. Zbierzmy wszystkie
kartki razem. Czy faktycznie robiło się coraz

ciemniej o wybranej przez Nas godzinie?
Wypatrujmy pierwszej gwiazdy

na niebie i zróbmy
wielkie rodzinne

przytulanie.

Spróbujmy na zewnątrz, zwłaszcza jeśli jest
mróz. Co niska temperatura robi

z mydlanymi bańkami? Jeśli wolicie, możemy
też zapalić kilka sztucznych ogni.


