1 Decembrie
Decorează bradul de
Crăciun & camera ta,
ascultând
colinde.

2 Decembrie
Citește o poveste de
iarnă...din
colecția ta specială!

3 Decembrie
Scrie-ți în jurnal 3
amintiri frumoase
din anul ăsta!

4 Decembrie
Cumpără-ți o cană
de sezon și bea o
ciocolată caldă
aromată!

5 Decembrie
Seară în familie, în
pijamale, cu popcorn
& un film de
Crăciun!

6 Decembrie
La mulți ani,Nicole!
Scrie un mesaj secret
de la tine pentru
tine...pe care-l vei citi
peste 5 ani!

7 Decembrie
Am ascuns in
casa 3 inimi
de turta dulce!
Le gasesti?

8 Decembrie
Încearcă să
asamblezi o
căsuță din
turtă dulce!

9 Decembrie
Pregătește un cadou
surpriză, făcut de
tine, pentru bunici!

10 Decembrie
În seara asta tu
decizi meniul de la
cină...
și desertul!

11 Decembrie
Poartă coarne de ren
toată ziua și fă-ți 3
selfie-uri pe care să
le trimiți bunicilor și
prietenelor!

12 Decembrie
Astăzi facem brioșe
de cacao și
le decorăm
cu steluțe!

14 Decembrie
Cumpără-ți o carte
pe care
ți-o dorești
de mult!

15 Decembrie
Scrie un mail / mesaj
de mulțumire
unui profesor
pe care-l
admiri!

16 Decembrie
Scrie un mesaj
frumos unei
prietene, în care să-i
spui ce-ți place la ea
si ascunde-i-l!

17 Decembrie
Fă o plimbare prin
parc sau prin oraș să
admiri decorul &
luminițele de iarnă!

18 Decembrie
Seara jocurilor în
pijamale. Tu alegi un
joc pe care să-l jucăm
în familie!

20 Decembrie
Organizează un
picnic cu ciocolată
caldă aromată,
sub brad!

21 Decembrie
Pregătește o cutie cu
donații
(jucării, cărți,
ducliuri) pentru
un copil!

22 Decembrie
Faceți poze de
familie în jurul
bradului,
costumați
tematic!

23 Decembrie
Scrie in jurnal 3
dorinte & planuri pe
care le ai pentru
2022!

24 Decembrie
Cântă la chitară, un
cântec de
Crăciun,
lângă brad!

13 Decembrie
Seara Amintirilor –
uitați-vă pe poze de
familie din anii
trecuți!
19 Decembrie
Astăzi facem
împreună
felicitări
de Crăciun!

