
Advento kalendorius 
Su vaikais 2017

Net jei lauke ir nebūtų sniego, žiema 
paukšteliams ir mažiems miško gyvūnams yra 
nepritekliaus metas. Pasinaudoję viena iš idėjų
lesyklėlei, pagaminkite ją visi kartu ir savaitgalį
nuvežkite į sodą ar artimiausią mišką. Mažieji 
žmogaus draugai Jums bus dėkingi!
O vaikai iš arčiau susipažins su gamta.
Po namus ieškome  „kažko žiemiško“ – dėlionė
po pagalve ar užduotėlė apie žiemą.

Padaryti su vaikais angelą galvūgaliui, kad 
saugotų sapnus, o poilsis būtų lengvas ir švelnus. 
Atsimenat maldelę-eilėraštuką? 
Jis čia – kaip tik!

„Kur tik beeitum ir ką beveiktum,    
Lai ant peties angelėlis sėdės. 
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum, 
Tegus jis viską išspręsti padės. 
Kaip besielgtum ir ko benorėtum, 
Lai gėrio pradas tave tolyn ves.             
Ir kad ir ką tau kiti besakytų, 
Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes.“

Autorius nežinomas

Pasigaminti karšto šokolado ir skaityti pasakas
tamsoje, pasišviečiant tik mažomis lemputėmis
ar žvakėmis.

Balta drobulė visą pasaulį užgulė – kas? /Sniegas/

Su tėčiu žaisti stalo žaidimus (na, bent vieną), o
su mama skaityti žiemiškus eilėraščius :) 
Iliustruoti labiausiai patikusį eilėraštį arba/ ir 
jį išmokti atmintinai.

Šiandien – Tarptautinė savanorių diena. 
Mažyliams galima paaiškinti, kas yra savanoris 
ir koks svarbus jo darbas. KAS savanoriškai 
šiandien išneš šiukšles? 
KAS savanoriškai ... sąrašą tęskite :) 

Penki tvartai, vieni vartai. Kas? /Pirštinė/
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ŠVENTASIS MIKALOJUS. Sekdami šio šventojo
pavyzdžiu į batus prikraukite saldainių, mandarinų,
riešutų ar pan. (o gal ir kaimynus norite 
nustebinti?). Ir papasakokite arba paskaitykite 
legendą apie šv. Mikalojų.
Pasidarykite dekoracijų namams, kad Kalėdinė 
nuotaika po truputį įsigalėtų aplinkui. 
Pasiūlymas: burbulas eglutei arba girlianda (ant 
spalvoto siūlo suverti žvaigždžių (iš popieriaus,
kartono, veltinio) ir varpelių).

Laiškų diena. Darbelis paprastas – rašyti laiškus 
tiems, kurių pasiilgom, ką norime pasveikinti, kam
norime apie save priminti, ar paprasčiausiai 
pasakyti aš tavęs pasiilgau!

Pilnas rėtis trupinių – kas? / Dangus ir žvaigždės/

Pa(si)daryti šviesos stalą. Tamsiausiais žiemos 
vakarais jis tarnaus užburiantiems žaidimams ir 
istorijų pasakojimams.
Pažaiskite su vaikais pasaką „Pirštinė“ arba šešėlių
teatrą.
Užduotis. Paskirstykite visiems šeimos nariams, 
nes yra ką veikti: padaryti šviesos dėžę, pasirūpinti
visais reikalingais piešinėliais, sekti/vaidinti 
pasaką.
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Jei dar negalvojote apie dovanas – metas apie 
jas pagalvoti!
Darant dovanas ar jų priedus namuose į procesą
galite įtraukti ir vaikus. Tai nuostabi patirtis!
Taigi sudarykite sąrašą, apsvarstykite, ką reikia
įsigyti, pasidalinkite, kas ir už ką bus atsakingas.

Paskambinti seneliams/ tetai ar dar kokiam 
seniai matytam giminaičiui tiesiog pasisveikinti
ir paklausti, kaip sekasi. 
Gal dar yra neparašytų laiškų? 

Paslėpkite po pagalve žiemišką užduotėlę.

Nusipirkite prieskonių meduoliams ir 
nudžiuginkite namiškius pirmaisiais šių metų 
meduoliais!
Galima pabandyti pasigaminti ir meduolių 
vainiką, kuriuo namus papuošite ar į svečius 
nusinešite. 
Bėdai ištikus – galima ir suvalgyti ;) 

Darbelis – išvaryti iš namų dulkes, pasidalinti 
saldainiu su močiute/ kaimyne, apkabinti brolį /
sesę. Ir... Gaminti Kalėdinį kostiumą vakarėliui 
ar darželio šventei. Juk taip smagu kartais 
tapti kokia lengvute snaige ar pilkakailiu vilkeliu.

Pakvėpinkite namus Kalėdine nuotaika ;) 
Vaikams patiks! 

Jei dar neturite papuošę eglutės, vaikams 
pasiūlykite išpuošti eglutę paveikslėlyje.
Galite ją marginti pirštukais, apklijuoti 
blizgučiais arba karpiniais, galite padabinti 
karoliukais, popierinėmis ar medžiaginėmis 
skiautėmis ar juostelėmis. 
Laukti Kalėdų ypatingai smagu! 
Pasikalbėkite su vaikais prie vakarienės stalo 
apie tai, kokios būdavo Jūsų Kalėdos, kaip jas 
švęsdavote, kaip puošdavote eglutę ir pan.

Kalėdos – dovanų metas. Taip pat – gerų darbų
laikas. Kadangi geriausias mokymasis yra iš 
praktikos, iš to, ką mes patiriame, tai suraskite 
galimybę paaukoti maisto ar daiktų... Gal maisto
bankui, gal sergantiems vaikams ar 
stokojančioms šeimoms, vienišiems seneliams...
Ir kalbėdamiesi su vaikais apie dalinimąsi 
pasirinkite tris žaisliukus/ tris knygas, kuriuos 
atiduosite labdarai. Galite nuspręsti, kam ir kur
atiduosite, galbūt rytoj ir nuvykite ten ;) 
BŪTINAI kartu su vaikais.

15 Ir vėl meduoliukų diena. Maišom, minkom, 
pjaustom, kepam. Maišom, minkom, pjaustom, 
kepam. Arba užmaišom, supilstom ir iškepę 
dekoruojam – viskas priklauso nuo recepto! O 
šiame darbe atsakomybių užteks visiems šeimos 
nariams. 
Besidarbuodami galite pasvajoti, kur norėtumėte 
būti po metų, ką norėtumėte būti nuveikę, ką 
pamatę, ko išmokę.
Pavargusiems – žiemiška dėlionė.
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Ar žinote, kokios snaigės nežnaibo rankų? 
Ogi popierinės! Vaikams pasiūlykite karpyti 
snaiges ir jomis papuošti langus, duris ir kitas 
dar nepuoštas namų kerteles. 

Ir vėto, ir mėto – Pilnus laukus primėto.  
/Sniegas/

Prieškalėdinis laikas ypatingas tuo, kaip šventėms
ruošiamasi gerokai iš anksto. Vienas iš tradicinių 
šventinių kepinių – kūčiukai. Kviečiam kepti, 
valgyti ir kitus vaišinti. 
Beje, šis darbas taip pat neapsieina be vaikiškų 
rankučių.

Medžio galva, sidabro plaukai. Kas? 
/Šerkšnas/
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Miesto eglučių lankymas, o po to - 
kalėdinio filmo vakaras!
 
Pasiruoškite nekasdienį skanėstą ir mėgaukitės 
juo kartu su šeima.

Kiekvieni namai po truputį ima kvepėti 
Kalėdomis, tačiau yra žmonių, kurie, mums 
kepant sausainius, dirba, pvz. paštininkai, 
kurjeriai ir pan. 
Paruoškite keletą gražiai supakuotų sausainukų, 
granolos ar kitų skanėstų tiems, kas ateina į Jūsų 
namus vedini darbo reikalų.

Išbandyti šį tą visiškai naujo! Šiandien – šiaudinių 
žaisliukų diena.
Dar būtina visiems apsikabinti vienu kartu daugiau
nei įprastai. Tegu būna tai ir apsikabinimų diena! 
Darbinei nuotaikai sukurti galite pasitelkti 
specialiai lietuvių liaudies Adventui skirtų dainų 
arba parinkti vaikams tinkamų iš: 
Vakaro žvaigždelė ar Tilidūda youtube kanalo. 
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Pasidaryti šeimos iškylą prie jau papuoštos 
Kalėdų eglutės. 
Kiekvienas į iškylą atsineša savo Kalėdinę 
istoriją. Arba skaito bendrą istoriją iš 
turimos knygos.

Sugalvoti keletą žodžių, kurie asocijuojasi su 
Kalėdomis. Pasvajoti-pasikalbėti apie Kalėdų 
laukimą ir kaip kiekvienas prisidėsite prie 
šventinės nuotaikos kūrimo.
Tiems, kas dar nemoka, bet jau mokosi rašyti – 
parašyti žodį KALĖDOS.
Pagaminti žaisliuką, girliandą ar kitą dekoraciją 
su šiais kalėdiniais žodžiais.

Kalėdos – jau čia pat! 
Belieka supakuoti dovanas, parašyti linkėjimus 
ir pasivaišinti mandarinais :) 

Vaikai gali būti puikūs dovanų vyniotojai ir 
dekoruotojai!

Kūčių diena ir vakaras skirti šeimai. 
Tai šviesios ir džiugios ramumos laikas. 

Užduotėlė paprasta – būkite kartu! 

Puošti eglutę! 

Tėvai vaikams padeklamuoja savo vaikystės 
eglutės eilėraščių :) 

Žiema lauke kviečia visą šeimą pasivažinėti 
rogutėmis, nulipdyti sniego senį ir 
BŪTINAI 
padaryti angelus sniege!

Kalėdų senelio gerbėjai gali rašyti jam laišką 
tik prasidėjus Adventui. 
Laišką dėti į šaldymo kamerą – juk senelis 
gyvena, kur šalta ;)

Nepamirškite - Kalėdų senelis atsako į visus 
laiškus!

Lauke sninga? 
Pats metas sutemus eiti pasisupti, kai 
snaigės tyliai krenta ir kiekviena jų turi 
šešėlį.

Pasikalbėkite su vaiku, apie ką jis svajoja. Galite 
net sudaryti jo svajonių sąrašą ir patalpintis jį į 
svajonių dėžutę. 

Kitais metais dar vieną. Po to dar vieną. 
Užaugus bus smagu pasižiūrėti, kokios svajonės 
gyveno širdyje ir vedė pirmyn.

Pasikalbėkite prie vakarienės stalo, kuo 
kiekvienas šeimo narys gali pasitarnauti kitam. 
Kalėdinis laikas labai tinkamas geriems darbams 
ir poelgiams.  

Pilna Advento kalendoriaus versija patalpinta tinklaraštyje suvaikais.lt 
Šviesaus ir prasmingo laukimo! 
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