
24 IDEJU 

KALENDĀRS 

 

 AKTIVITĀTE DĀVANIŅA 

1.12. 

TREŠDIENA 

Atskaņojiet Ziemassvētku mūziku, 
ieaiciniet mājās svētku noskaņu un 
kārtīgi izdejojieties. 

Šokolāde uz kociņa. 

2.12. 

CETURTDIENA 

Uzrakstiet vēstuli Ziemassvētku 
vecītim. Ieprieciniet viņu ar saviem 
šī gada labajiem darbiem. 

Lūpu balzams vai roku 
krēmiņš ar domu rūpēties 
un saudzēt ādu ziemas 
aukstumā. 

3.12. 

PIEKTDIENA 

Uzspēlējiet spēli “Ēdams, neēdams” 
Ziemassvētku tematikā. Būs 
nepieciešama bumba. Nostājoties 
aplī, katram nākošajam met 
bumbu, saucot kādu ar 
Ziemassvētkiem saistītu lietu. Ja tā 
ir ēdama, nākošajam bumba ir 
jāķer. Ja neēdama, jāļauj tai nokrist. 
Šo varat spēlēt arī ārā! 

Paciņa ar augļu sukādēm vai 
riekstiem. 

4.12. 

SESTDIENA 

Iestudējiet teātra etīdi, kurā 
satiekas vairāki Ziemassvētku tēli, 
piemēram, rūķis, elfs, sniegpārsliņa, 
kāds tēls no multfilmas “Frozen” un 
varbūt pat Grinčs. 

Krāsojamās lapas 
Ziemassvētku tematikā. 

5.12. 

SVĒTDIENA 

Izveidojiet pastaigas maršrutu kādā 
no Ziemassvētku elementu 
formām. Izstaigājiet eglītes, 
piparkūku vīriņa vai sniegavīra 
kontūru. 

Kakao iepakojums. 

6.12. 

PIRMDIENA 

Atrodiet dzejolīti, kurš jāiemācās no 
galvas līdz Ziemassvētkiem. 

Balons, ar kuru vakara gaitā 
izspēlēt kādu rotaļu un 
vēlāk izdekorēt istabu. 



7.12. 

OTRDIENA 

Izgrieziet septiņas papīra 
sniegpārsliņas un atrodiet tām 
īpašu vietu mājās, lai tās rotātos 
visu šo svētku laiku. 

Cukurgailītis. 

8.12. 

TREŠDIENA 

Šodienas laikā izsakiet vismaz trīs 
komplimentus vai svētku 
novēlējumus – pārdevējai veikalā, 
kaimiņam vai viens otram. 

Biezpiena sieriņš. 

9.12. 

CETURTDIENA 

Atklājiet kādu jaunu pastaigu vietu, 
termosā līdzi ņemot kādu siltu 
dzērienu – tēju vai kakao. 
 

Plastilīna vai māla 
iepakojums, no kā uzradīt 
paštaisītas dāvaniņas.  

10.12. 

PIEKTDIENA 

Radiet svētku kartītes. Sastādiet 
sarakstu, kurus draugus un radus 
vēlaties iepriecināt ar apsveikumu 
pastkastītē. 

Žurnāls “Ucipuci” vai 
“Lielais Detektīvs”. 

11.12. 

SESTDIENA 

No papīra izveidojiet eglīti origami 
tehnikā. 

Konfekte Ziemassvētku 
spieķīša formā. 

12.12. 

SVĒTDIENA 

Par godu 3.Adventei izcepiet 
piparkūkas, lai ir ar ko mieloties līdz 
Ziemassvētkiem. 
Un ja izdodas, šodien izsūtiet pa 
pastu 10.12. radītās Ziemassvētku 
kartītes. 

Atbildes vēstule no 
Ziemassvētku vecīša. Te 
vecākiem jābūt radošiem! 

13.12. 

PIRMDIENA 

Ja šodien dosieties ārpus mājas, 
lieciet galvā rūķu cepures. 

Saldie vai sāļie salmiņi. 

14.12. 

OTRDIENA 

Laiks izkustēties! Uzspēlējiet 
kustību spēli “Mēmais šovs”, kur 
sagatavotie vārdi ir saistīti ar ziemu 
un svētkiem. 

Kanva – audekla rāmītis, uz 
kura uzgleznot vai uzzīmēt 
šīs ziemas īpašāko 
piedzīvojumu. 

15.12. 

TREŠDIENA 

Noskatieties kādu līdz šim vēl 
neredzētu Ziemassvētku filmu. 
Dažas idejas: 
- ‘’Ziemassvētku jampadracis”;  
- “Elfs”; 
-  “Artūrs izglābj 

Ziemassvētkus”; 
- “Brīnums 24. ielā”. 

Lielā piparkūka sirds, 
cimdiņa vai kādā citā 
Ziemassvētkiem piestāvošā 
formā. 

16.12. 

CETURTDIENA 

Uzrīkojiet kopīgu galda spēļu 
vakaru. Ar našķiem, protams. 

Zefīru paciņa. 

17.12. 

PIEKTDIENA 

Atrodiet trīs receptes, kuras 
gatavosiet Ziemassvētku vakarā. 
Sastādiet sarakstu, ko būs 
nepieciešams iegādāties. 

Pierakstu blociņš. 

18.12. 

SESTDIENA 

Uzveliet sniegavīru ģimeni. Ja sniegs 
ārā ir mazliet noslēpies, tad esiet 
radoši un radiet sniegavīru ģimeni 
no kādiem mājās pieejamiem 
materiāliem – vates, dzijas, 
bumbiņām vai papīra. 

Burbuļi. 



19.12. 

SVĒTDIENA 

Piedalieties MD Viktorīnā! Vairāk 
informācijas un pieteikšanos 
meklējiet tepat mūsu mājaslapā. 

Dzērvenes pūdercukurā. 

20.12. 

PIRMDIENA 

Iemācieties nodziedāt vismaz divas 
Ziemassvētku dziesmas. Ja izdodas 
apvienot, iestudējiet klāt kādas 
roku kustības, attēlojot 
sniegpārsliņas, sniegavīra degunu, 
rūķi, kurš nes dāvanu maisu uz 
pleca. 

Burciņa ar šokolādes vai 
zemesriekstu sviestu. 

21.12. 

OTRDIENA 

Atrodiet iespēju piedalīties kādā 
labdarības akcijā. Pagatavojiet kādu 
našķi un uzdāviniet pensionāriem, 
aizvediet “Otrajai elpai” sev 
nevajadzīgos apģērbus,  vai varbūt 
noziedojiet naudiņu akcijā “DOD 
PIECI”, kur pretī saņemsiet ēterā 
atskaņotu sevis izvēlētu dziesmu. 
Ziema ir labo darbu, gaismas un 
mīlestības laiks! 

Pagaidu tetovējumi, kurus 
var uzklāt uz ādas ar ūdens 
palīdzību.  

22.12. 

TREŠDIENA 

Atrodiet laiku pastaigai, kuru 
papildināt ar pikošanos un 
izbraucienu ar ragaviņām.  

Karameļu vai ledeņu paciņa. 

23.12. 

CETURTDIENA 

Uzrīkojiet pirms-svētku pidžamu 
ballīti. Ģērbieties pidžamās ātrāk kā 
ierasts un sapulcējieties pie eglītes. 
Izdziediet, izdejojiet visu, ko esat 
apguvuši adventes kalendāra laikā. 
Ejiet rotaļās un uzrīkojiet mazo 
vakara diskotēku.  

Mandeles cukura un kanēļa 
glazūrā. 

24.12. 

PIEKTDIENA 

Sapucējieties un kopā uzņemiet 
vairākus ģimenes foto: 

1. Kad visi smaidīgi; 
2. Kad visi palēcienā; 
3. Kad visiem rokās pa 

dāvanai; 
4. Kad visi esat vienā lielā, 

kopīgā apskāvienā. 

Kāda paliekoša vērtība 
atmiņām par šī gada 
adventes laiku –
personalizēts eglītes 
rotājums, lampiņu virtene 
vai adītas zeķītes. 

  

www.mdplaytime.com 


