
GERŲ DARBŲ ADVENTO KALENDORIUS

Advento laikotarpis yra gerumo, laukimo ir
dalinimosi metas. Pradedame skaičiuoti dienas iki
Šv. Kalėdų, puošiame namus, ruošiame dovanėles
vieni kitiems. Tačiau dovana nėra vien tik matomas
daiktas, kurį įteikiame per šventes. Tai laikas, kurį
skiriame vieni kitiems, malonios staigmenos. Todėl,
bičiuli, kviečiu tave ne tik laukti dovanų, bet ir
pačiam dovanoti džiaugsmą kitiems.

Kai padarysi gerą darbą, tavo širdelė prisipildys džiaugsmo, o diena – gerų emocijų!

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis

Gruodžio 1 d.

Apkabink šeimos 

narius ir 

pasakyk „myliu“.

Gruodžio 2d.

Paklausk 

mamos, kuo gali 

būti naudingas 

(-a).

Gruodžio 3d.

Pasakyk keletą 

gražių žodžių 

draugui, kurie 

leistų jam suprasti, 

kodėl jis yra geras 

draugas.

Gruodžio 4 d.

Padėkok 

mokytojui.

Gruodžio 5 d.

Pasisveikink su 

kaimynu (-e) ir 

paklausk, kaip 

jam (-jai) sekasi.

Gruodžio 6 d.

Padaryk mielą 

staigmeną

kiekvienam 

šeimos nariui.

Gruodžio 7 d.

Surink pakeliui 

rastas šiukšles ir 

išmesk į šiukšlių 

dėžę.

Gruodžio 8 d.

Padaryk mielą 

staigmeną

draugui.

Gruodžio 9d.

Palesink 

paukštelius.

Gruodžio 10 d.

Pasakyk 10 

komplimentų 

per dieną. 

Gruodžio 11 d.

Parašyk mielą, 

draugišką, 

slaptą laiškelį ir 

palik kaimyno 

pašto dėžutėje.

Gruodžio 12 d.

Pagamink

pusryčius 

šeimai.

Gruodžio 13 d.

Atsiprašyk 

mamos ar tėčio 

už praeities 

konfliktą.

Gruodžio 14 d.

Šventiškai 

papuošk namus.

Gruodžio 15 d.

Pasakyk mamai, 

kad ji šauni ir 

daro patį 

geriausią darbą 

pasaulyje.

Gruodžio 16 d.

Nusišypsok 

sutiktiems 

pažįstamiems 

žmonėms ir 

palinkėk jaukių 

artėjančių 

švenčių.

Gruodžio 17 d.

Padovanok 

pasirinktam 

žmogui savo 

padarytą 

atviruką.

Gruodžio 18 d.

Neprašytas (-a) 

susitvarkyk savo 

kambarį.

Gruodžio 19 d.

Padėkok tėčiui. 

Pasiūlyk savo 

pagalbą.

Gruodžio 20 d.

Išnešk šiukšles.

Gruodžio 21 d.

Apkabink ir 

pasakyk

komplimentą 

nors vienam 

žmogui, kuriam 

to labiausia 

reikia.

Gruodžio 22 d.

Susirask ir 

perskaityk 

(papasakok ar 

sukurk) Kalėdų 

istoriją savo 

šeimai.

Gruodžio 23 d.

Kartu su šeimos 

nariais iškepk

Kalėdų pyragą.

Gruodžio 24 d.

Paskambink 

seneliams ir 

pasakyk, kad 

labai jų 

pasiilgai.

Gruodžio 25 d.

Apdovanok 

kiekvienam 

žmogui 

šypseną, gerą 

nuotaiką ir 

palinkėk gražių 

Kalėdų!!!

Kasdien dalinkimės geromis akimirkomis su kitais!


