
1. Jedziemy na „Disney on Ice” (prezent: bilety na wydarzenie)

2. Piszemy listy do Św. Mikołaja (prezent: wydrukowane listy, koperty 
i świąteczne długopisy np. „laski”)

3.Jedziemy do kina na Krainę Lodu (prezent: bilety do kina i opaska z warkoczem Elzy)

4. Świąteczne Kino Bambino: „Grinch. Świąt nie będzie” (prezent: świąteczna kolorowanka z Grinchem)

5. Jedziemy do Fabryki Elfów (prezent: bilety)

6. Ubieramy choinkę (prezent: aniołek na choinkę)

7. Robimy karmnik dla ptaków (prezent: materiały do zrobienia karmnika)

8. Dekorujemy i wysyłamy kartki świąteczne (prezent: „surowe” kartki, dekoracje, znaczki i koperty)

9. Świąteczne Kino Bambino: „Ekspres Polarny” (prezent: dzwoneczek – motyw przewodni bajki)

10. Ekspres Polarny – jedziemy pociągiem do Wrocławia na Jarmark 
(prezent: specjalne bilety na „Ekspres Polarny” – zaprojektowane i wydrukowane samodzielnie � )

11. Jedziemy na łyżwy (prezent: łyżwy – wiem, że drogi prezent, ale i tak je 
mieliśmy kupić i tak. Można też dać bilet na lodowisko)

12. Idziemy na świąteczny spacer po skrzypiącym 
śniegu (prezent: szaliki lub czapki dla każdego)

13. Robimy świąteczne witraże na oknach 
(prezent: szablony i farby do malowania na szkle)

14. Ulepimy dziś bałwana…? (prezent: rękawiczki)

15. Pieczemy i dekorujemy ciasteczka (prezent: foremki do ciasteczek)

16. Jemy kolację pod choinką, a później śpimy pod choinką (prezent: piżamka świąteczna)

17. Zanosimy sąsiadom ciasteczka (prezent: materiały do zrobienia „paczek” na ciasteczka)

18. Robimy zimowy piknik (ognisko, gorąca czekolada w termosach) (prezent: termos i czekolada)

19. Gramy w rodzinne gry świąteczne (prezent: gra świąteczna)

20. Lepimy pierogi (prezent: foremka do sklejania pierożków)

21. Czytanie świątecznych opowieści (prezent: książka)

22. Szukamy najpiękniejszej choinki (prezent: opaski lub okulary z motywem świątecznym, 
by sobie pod każdą choinką zrobić pamiątkowe zabawne zdjęcie).

23. Robimy szopkę bożonarodzeniową (prezent: gotowa szopka 3d do poskładania i pomalowania)

24. Wszyscy razem szykujemy Wigilię (prezent: spis zadań dla każdego – mama gotowanie, 
Lenka i tata nakrywanie i dekorowanie stołu).
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