Puuhaohjeet
•

Valitse yksi hyväkuntoinen lelusi jota et enää tarvitse, ja jonka arvelet voivan
ilahduttaa jotain toista lasta. Vie se Joulupatakeräykseen, jollekin
avustusjärjestölle, terveyskeskuksen leikkinurkkaan, neuvolan leikkipaikalle tai
muuhun sellaiseen paikkaan jossa lelustasi olisi hyötyä.

•

Käy kirkossa ja vie tuohus jollekin sellaiselle ikonille mille yleensä et vie. Seiso
hetki ikonin edessä ja katsele sitä rauhassa.

•

Tehkää retki kirjastoon ja lainatkaa jouluaiheinen kirja. Lukekaa se yhdessä.

•

Soita jollekin sukulaiselle tai ystävälle jonka kanssa et ole jutellut pitkään
aikaan. Kysy mitä kuuluu ja kerro myös omia kuulumisiasi

•

Piirrä jouluikonikortti, etsi lehdestä jouluikoni ja tee siitä kortti, tai lähetä
valmis ikonikortti kummeillesi.

•

Leipokaa yhdessä piparkakkuja ja koristelkaa ne jouluisiksi. Jos pipareihin tekee
pienen reiän ennen paistamista, ne voi ripustaa joulukuuseen koristeiksi.

•

Tehkää kuumaa kaakaota ja kermavaahtokuvioita sunnuntaina liturgian
jälkeen, tai vaikka Nikolaoksen päivänä. Vatkatkaa paksu kermavaahto ja
levittäkää se voipaperin päälle lautaselle tai tarjottimelle tasaiseksi ohueksi
levyksi. Pakastakaa. Jäätyneestä kermavaahdosta voi ottaa piparimuotilla
kuvioita kaakaon päälle.

•

Pyhän Nikolaoksen päivänä lapsille voi halutessaan laittaa yllätyspussukat
Nikolaoksen hengessä: mandariineja, pähkinöitä, suklaata, pikkuleipiä tai joku
pieni yllätys. Ortoboxissa on ohjeet Nikolaos-nukketeatterin valmistamiseen.

•

Pelatkaa yhdessä lautapeliä

•

Syökää iltapala viltin päällä olohuoneen lattialla, niin kuin olisitte retkellä.

•

Opetelkaa laulamaan joulutropari. Voitte myös askarrella troparista koristeen
joulukuuseen (ohjeet askarteluohjeissa).

•

Tulosta ONL:n tai Ortoboxin nettisivuilta lapsille puuhatehtäviä tai tehkää
yhdessä puuhia nettisivuilla.

•

Leikatkaa paperista lumihiutaleita ikkunaan

•

Tehkää taikataikinasta tai jostain valmiista askartelumassasta tuohuksenjalka

•

Käykää illalla yhdessä kävelyllä ja katsokaa millaisia erilaisia jouluvaloja näette.

•

Katsokaa yhdessä joku jouluinen elokuva ja tehkää popcornia.

•

Retki pulkkamäkeen! Ehkäpä mukana lämmintä mehua termoksessa?

•

Tänä iltana ylimääräinen iltasatu!

•

Oletko huomannut päiväkodissa, koulussa tai kerhossa yksinäisen lapsen? Nyt
viimeistään on aika pyytää kaikki mukaan leikkiin.

•

Lämmittäkää glögiä ja kokoontukaa koko perhe kertomaan satuja. Jokainen
keksii oman sadun ja muut kuuntelevat rauhassa.

•

Menkää laulamaan Kauneimpia joululauluja tai käykää oman seurakunnan
joulutapahtumassa tai konsertissa.

•

Sopivalla kelillä on lumen muotoilu helppoa ja hauskaa. Lähtekää koko perhe
yhdessä ulos ja pitäkää lumiveistoskilpailu! Tehkää jotakin muuta kuin
perinteisiä lumiukkoja tai -linnoja. Kokeilkaa vaikka tehdä eläimiä!

•

Osallistukaa kaikki yhdessä jouluvalmisteluihin. On se sitten siivousta,
ruuanlaittoa tai leivontaa, tai ehkäpä joulukoristeiden esille laittoa.

•

Kristus syntyy, kiittäkää! Joulupäivälle voi luukkuun laittaa makeisia tai pienen
lelun ja tehtäväksi valita jotain oman perheen joulutraditioon liittyvää.

•

Kalenteriin voi laittaa myös omia tehtäviä, tai esim. vinkkejä siitä mitä sinä
päivänä yhdessä tehdään.

