
Razem w kuchni, czyli kulinarne pomysły na jesień:
1. Wspólne pieczenie ciast i ciasteczek
2. Ugotujcie aromatyczną zupę krem z dyni
3. Zróbcie lizaki z czekolady i je udekorujcie
4. Usmażcie tęczowe naleśniki
5. Upieczcie pizzę
6. 6. Ugotujcie razem danie innej kuchni - odkryjcie jedzenie włoskie, 
chińskie lub tajskie

Jesienne prace plastyczne
7. Kasztanowe ludziki
8. Grafiki z liści
9.  Bukiety z liści
10.  Girlandy z liści
11. 11.  Lampiony z dyni
12. Girlanda z duchami z piłeczek pingpongowych i chusteczek
13. Stwórzcie jesienny wianek na drzwi z liści, kasztanów i żołędzi
14. Zróbcie karmik dla ptaków
15. Przygotujcie różnorodne masy plastyczne 
16.  Zbudujcie stacje do przelewania
17. Wytnijcie w ziemniakach stemple i pieczątkujcie do woli
18. Zab18. Zabawa w malowanie kamieni znalezionych na spacerze
19. Narysujcie portrety każdego członka rodziny
20. Zróbcie bransoletki przyjaźni
21. Zróbcie korale z jarzębiny
22. Przygotujcie własne kartki pocztowe na Boże Narodzenie
23. Napiszcie list do świętego Mikołaja
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Domowe gry i zabawy
24. Gra w bule kasztanami
25. Maraton filmowy z popcornem
26. Camping w salonie - zanocujcie wszyscy na kanapie (i jej okolicy)
27. Wieczór z gorącą czekoladą z przyprawami korzennymi
28. Zorganizujcie rodzinny dzień planszówek
29. Rozst29. Rozstawcie krzesła, narzućcie prześcieradło i zorganizujcie wieczorem 
teatrzyk cieni
30. Wieczór ze strasznymi historyjkami opowiadanymi przy świetle latarki
31. Nauczcie się jakiejś magicznej sztuczki
32. Grajcie w karty - przypomnijcie sobie zasady różnych gier
33. Zbudujcie bazę z kocy i zorganizujcie w niej piknik
34.  Zagrajcie w kalambury
35.35. Wystawcie przedstawienie teatralne angażując różnych członków 
rodzinny
36. Zorganizujcie bitwę morską w wannie - niech na podbój mórz wyruszą 
papierowe statki
37. Wspólne układanie puzzli 
38. Wybierzcie różnorodne, drobne przedmioty, włóżcie je do pudełka, 
a następnie wkładając do niego rękę, zgadujcie bez podglądania, 
coco to za przedmiot
39. Zagrajcie w kapsle
40.  Pidżama party dla całej rodziny
41. Zagrajcie w podłoga to lawa
42. A może by tak... bitwa na poduszki?!
43. Zorganizujcie orkiestrę muzyków grających na byle czym
44. Zbudujcie kartonowe miasto dla samochodzików
45. 45.  Rozsypcie kasztany i żołędzie na podłodze, a następnie spróbujcie 
zebrać je przy użyciu stóp
46.  Nauczcie się grać w szachy lub warcaby
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Domowe gry i zabawy
47. Zorganizujcie kolacje przy świetle świec i lampionów - bo kto 
powiedział, że to propozycja wyłącznie dla zakochanych?!
48. Gra w zmysły - przygotujcie 5-10 różnorodnych produktów 
(np. banany, pietruszka, oliwki, cytryna) i zgadujcie co to za smak/zapach, 
mając jednocześnie zawiązane oczy

NNa dworze
49. Idźcie poskakać po kałużach 
50.  Wskoczcie w stos liści
51. Wybierzcie się w miejsce, w którym można zorganizować ognisko 
i upieczcie ziemniaki lub pianki na patykach
52.  Zróbcie sobie nawzajem jesienną sesje zdjęciową w parku albo lesie
53. Odwiedźcie farmę dyń
54.54. Wybierzcie się na spacer po zmierzchu
55.  Zaplanujcie wycieczkę pod miasto, w miejsce, do którego zawsze 
chcieliście się wybrać, ale jakoś nigdy nie było po drodze.. 

Różne pomysły na jesień z dzieckiem
56. Napisz do kogoś tradycyjny, papierowy list
57.  Wyreżyserujcie i nagrajcie krótki film o Waszej rodzinnej codzienności 
- to będzie kiedyś unikalna pamiątka!
58. 58.  Zorganizujcie przestrzeń do ćwiczeń dla całej rodziny, tak aby 
zapewnić sobie codzienną dawkę ruchu i endorfin
59.  Przejrzyjcie i uporządkujcie zabawki, przygotujcie te, które możecie 
oddać
60. Umówcie się na rodzinny koncert życzeń 
61. Obejrzyjcie stare zdjęcia, opowiadając przy tym historie. 
62.  Czytajcie książki - możecie też wspólnie tworzyć do nich ilustracje,
  a ze starszymi dziećmi nawet stworzyć własne opowiadanie!
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