Slik lager du kalenderen
Du trenger: saks, hullemaskin/stiftemaskin, gavebånd, hyssing eller klyper til oppheng
Steg 1:
klipp ut aktivitetene og tallene
Steg 2:
SETT SAMMEN AKTIVITETEN OG Datoen SOM PASSER FOR Din familie. har du lyst til å supplere
med egne ideer så kan du skrive opp disse på de tomme lappene.
(Om du heller ønsker å pakke inn lappene kan nummeret limes på pakken/posen).

Barna får bestemme middag

Les om kildesortering og prøv
å sortere søppelet riktig i hele dag

Steg 3:
Fest de to lappene sammen med en klype eller lag hull med en hullemaskin og tre et bånd
gjennom. fest de ferdige lappene på en snor. Et annet alternativ er å fest lappene sammen
med en stiftemaskin og lime dem på et større ark. Tallet fungerer da som en luke som rives av.

Barna får bestemme middag

Hjelp til med å dekke på bordet

Steg 4:
DU HAR EN FIKS FERDiG KALENDER OG NÅ KOMMeR DET VIKTIGSTE AV ALT:
Å GLEDE SEG TIL JUL SAMMEN MED BARNA!

Du skal få være oppe
så lenge du vil

Det blir is til dessert

Si noe fint til alle
medlemmene i familien din

Hjelp til med å dekke på bordet

Spis så mye godteri du
rekker på ett minutt

Vi skal på kino og se en julefilm

Gi en kjærlighet på pinne
til noen du er glad i

Gi noen en klem

Vi skal spise julegrøt

Vi skal lage julepynt

Inviter noen på grøt.
Kanskje noen fra flyktningmottaket?

Gi bort noe av pynten til
et sykehjem eller et sykehus

Vi skal se en julefilm
med popcorn og kakao

Vi skal på biblioteket
og låne julebøker

Kan du invitere en venn på filmkveld?

Har du noen gamle
bøker du kan gi bort?

Vi skal bake pepperkaker

Vi skal lage julegaver

Gi bort pepperkaker til en nabo

Gi bort leker du ikke leker med til
en bruktbutikk/flyktningmottak

Vi skal besøke en julemesse/
besøksgård/eller en
annen aktivitet

Vi skal lage pepperkakehus

Smil og si hei til en du ikke kjenner

Gi mat til fuglene

I dag skal barna legge de voksne

Vi skal lage julekort

Vær snill med og kos et dyR

Send et julekort til en person
du ikke kjenner så godt

Vi skal gå på kafe
og spise skolebrød

Vi skal kle oss ut

Fortell de som jobber på kafeen at
skolebrødet var kjempegod

Har du noen gamle klær du kan
gi bort til noen som trenger de?

Vi skal spille et brettspill

Barna får bestemme middag

Lag kakao til alle som er med (Få hjelp
av en voksen hvis du trenger det)

Les om kildesortering og prøv
å sortere søppelet riktig i hele dag

Vi skal printe ut
julemotiver og fargelegge
(google christmas coloring pages)

Vi skal i svømmehallen

Gi bort en tegning til læreren din
/til en voksen i barnehagen

Gled naturen. Ta med deg en pose og
plukk opp søppel du finner langs veien

Vi skal se en juleforestilling
(Bibliotekene har ofte
gratisforestillinger i desember)

Vi skal gå på ski/skøyter/
besøke en lekeplass

Besøk noen som ikke får så mye besøk
før eller etter forestillingen

Si god jul til alle du møter

Vi skal pynte juletreet

Vi skal lage juleshow i stua
med sang, dans eller skuespill

Ring og si god jul til noen
du ikke treffer så ofte

Tør du å holde showet for
beboerne på sykehjemmet?

