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Umple casa cu miros 
de turtă dulce  

sau mere coapte. 
Roagă un adult  

să te ajute să coaceți 
mere sau turtă dulce.  

Mergi la plimbare  
într-un parc  

sau într-o pădure 
și observă natura. 
Dacă restricțiile 

sanitare nu-ți 
permit, rămâi cu 

familia și  
citește povestea 

Sfântului Nicolae. 

Confecționează  
decorațiuni  

pentru bradul  
de Crăciun  

și pentru camera ta. 

 

Citește  
o poveste  
de iarnă 
și apoi 

povestește-o  
cuiva drag. 
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Creează felicitări  
de Crăciun pentru 

cei dragi.  
Fă-le o surpriză 

rudelor sau 
prietenilor  
de departe  

și trimite-le prin 
poștă. 

Ascultă colinde  
în trei limbi diferite 

și discută cu 
membrii familiei  

despre semnificația 
Crăciunului. 

Colorează/pictează  
peisaje de iarnă  

și creează o  
expoziție de artă  

pe un perete  
al camerei tale. 

 
Creează ornamente 

naturale din coji  
de portocală, 
nuci, semințe, 

pietre sau orice ai 
la îndemână. 
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Înregistrează  
un video cu tine  

și familia ta  
cântând o colindă  

și trimiteți-l  
familiei extinse 
și prietenilor. 

Fă ordine împreună 
cu un adult  
între cărți,  

jucării și haine  
și donați ce  

nu mai folosiți. 

Confecționează  
un mic cadou 

de Crăciun pentru 
cei dragi.  

Cadourile pregătite 
cu grijă, acasă  
sunt apreciate 
întotdeauna. 

Împreună cu 
familia,  

oferiți-vă ajutorul 
unui vecin sau unei 
persoane singure.  

Faceți cumpărături 
pentru aceștia sau 
treburile casnice. 
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Urmărește împreună 
cu familia  

un film sau un desen 
animat cu tema 

Crăciunului. 

Joacă un joc  
de masă  

cu întreaga familie. 
Râdeți,  

bucurați-vă, 
relaxați-vă 
împreună. 

Fă o plimbare 
împreună  
cu familia,  

bucurați-vă de 
zăpadă, dacă este, 

sau admirați 
beculețele/

decorațiunile de 
Crăciun. 

Se apropie vacanța, 
așa că pregătește 

câteva urări/ 
gânduri bune  

pe care să le trimiți 
colegilor și 

profesorilor tăi  
în semn de 

recunoștință. 
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Ajută-ți familia  
să pregătească 

preparatele  
pentru Crăciun. 

Decorează  
turta dulce  

cât mai vesel. 

Fă o poză  
împreună cu familia 

pe care apoi  
să o înrămați. 

Costumați-vă cât 
mai haios,  

râdeți și creați 
amintiri frumoase. 

Colindă cu familia!
Folosește tehnologia  
să-ți colinzi prietenii! 

Bucurați-vă 
împreună,  

chiar dacă sunteți 
departe!  

Nu uitați semnificația 
Crăciunului! 

Scrie o scrisoare 
prin care  

să-ți exprimi 
aprecierea  

față de o persoană 
dragă din viața ta. 
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