
1. Teraz można już 
zacząć! Wyjmij 

ozdoby świąteczne!

2. Kup sobie dzisiaj 
czekoladowego 

Mikołaja! Oczywiście 
zjedz go! 

3. Wyszukaj na 
YouTube piosenki 
„Last Christmas” i 

posłuchaj. 

4. Zrób dzisiaj listę 
osób, które 

chciałbyś/chciałabyś 
na święta 

obdarować. 

5. Wyczyść swoje 
buty! Trzeba być 
przygotowanym! 

6. Podaruj bliskiej 
osobie coś drobnego! 

Np. coś słodkiego! 

7. Zapal sobie 
zapachową świeczkę. 

8. Spotkaj się z 
przyjaciółmi i wypijcie 

zimową herbatę.. 

9. Upiecz pierniczki!  

10. Dzisiaj nic nie rób! 
Poleniuchuj i ciesz się 

nadchodzącymi 
świętami. 

11. Napisz list do 
świętego Mikołaja 

i połóż go w 
widocznym miejscu. 

12. Ułóż menu na 
święta. 

13. Pora kupić 
prezenty. 

14. Wymyśl życzenia 
świąteczne i napisz je. 

15. Zrób sobie gorącą 
pachnącą kąpiel. 

16. Jedź na jarmark 
bożonarodzeniowy i 

kup sobie coś 
drobnego. 

17. Upiecz dla 
przyjaciół ciasto 

świąteczne. Ot tak, 
żeby poćwiczyć 
przed świętami. 

18. Kup choinkę!

19. Ubierz dzisiaj coś 
czerwonego 
i zielonego 

20. Zjedz dzisiaj 
coś z suszoną śliwką, 
coś z cynamonem 

i mandarynkę. 

21. Pora coś 
zmalować. Oczywiście 

z akcentem 
świątecznym. 

22. Ubierz choinkę. 

23. Znajdź czas na 2h 
leniuchowania! 

24. Ciesz się świętami 
Bożego Narodzenia. 
Wesołych Świąt! 
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