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Giúp mẹ đẩy xe đẩy 
hoặc kéo giỏ khi đi 
siêu thị.

Hãy thử trao đổi với 
các bạn trong lớp 
xem làm sao để có 
sức khỏe tốt nhỉ?

Chia sẻ với các bạn 
những điều con biết 
về 22/12 nhé!

Giữa cửa giúp 
bố/mẹ 

Nhờ mẹ dạy nấu 
cơm bằng nồi cơm 
điện nhé 

Hãy nói với em nhỏ 
rằng phải luôn lễ 
phép với người lớn 
nhé!

Vẽ mặt cười lên giấy 
và tặng cho ai đó 
con muốn 

Nói với bố mẹ rằng 
con rất yêu bố mẹ 

Ôm một người bạn 
mà con yêu quý 

Soạn sách vở, đồ 
chơi và quần áo cũ 
để tặng bạn nghèo 
nhé

Hãy hỏi bố ngày 
22/12 là ngày gì?

Nói với mẹ vì sao 
con muốn giúp 
những bạn khó 
khăn hơn mình 

Chia sẻ đồ dùng học 
tập với bạn nếu bạn 
không có nhé 

Viết ra một điều ước 
của con trong ngày 
Giáng sinh 

Nhặt rau giúp mẹ

Nhặt rác con thấy 
trên đường và bỏ 
vào thùng 

Trồng một cái cây 
với mẹ 

Vẽ một bức tranh về 
gia đình và để ở góc 
học tập của con 

Giúp mẹ mang một 
món ăn ngon sang 
tặng hàng xóm 

Hỏi bố/mẹ sở thích 
của bố/mẹ là gì 

Hãy trò chuyện với 
bác bảo vệ ở trường 
con 

Chia sẻ đồ ăn của 
mình với một người 
bạn 

Cùng mẹ khâu một 
chiếc áo cho bạn 
chó/mèo trong nhà 

Hát một bài hát 
tặng ông bà 

Cùng cả nhà trang 
trí giáng sinh hoặc 
làm cây thông bằng 
giấy 

Tự dọn dẹp phòng 
ngủ của mình hôm 
nay nào 

Cười với một người 
bạn nào đó mà con 
gặp trên đường 

Chào người lớn tuổi 
con gặp ngoài 
đường 

Nói cảm ơn một ai 
đó 

Thử hỏi bạn bè hoặc 
anh chị xem mọi 
người "ghét" con ở 
điểm nào nhất 

Viết ra 3 mục tiêu 
của con trong năm 
mới 


