
                                              

Duchowe 

                                                

Sprzątanie 

                                             

Ozdoba domu i siebie 

                                                                    

Jedzenie 

                             

Inne 

Luty Spotkania dla rodziców i dzieci, w szkole -zmywarkę, pralkę dokładnie,    - określić termin, listę 

gości 

Marzec Uczestniczenie w wielkopostnych 

nabożeństwach 

-pranie, prasowanie ogarnij do zera, 

pokoje dzieci dokładnie 

-ściany pokoi i łazienek 

- umówić się do fryzjera, 

kosmetyczki, na pazurki 

- wybrać menu  

8-15 IV Rozmowy o istocie Komunii, przy okazji 

świąt Zmartwychwstania 

- malowanie salonu, korytarza 

- okna myć, wymiana zasłon 

- wybrać ubrania, zaplanować 

zakupy,  

- wybrać cukiernię, smak tortu, zamówić go 

z dowozem 

- zrobić, kupić wysłać 

zaproszenia 

16-22 IV  - kominek po sezonie 

-lampy, ściany, drzwi, itp.zakamarki 

-garaż, kotłownia, ogród 

 - poprosić znajomych i gości o ciasto czy 

sałatkę 

- zrobić zakupy spożywcze rzeczy, które 

mogą poleżeć  (napoje, cukierki, składniki 

potraw) 

- trochę się odchudzić 

(programy Forever!: C9, F 

15)  

23-29 IV  - tapicerki, łazienki na glanc 

- pokoje dzieci i nasze 

- zasadzić kwiatki do doniczek, 

posprzątać i upiększyć taras, 

skosić trawę 

- zrobić potrawy, które da się zamrozić, np. 

bigos, flaki, fasolka po bretońsku, ciasto 

kruche 

- przygotować 

Podziękowania dla Gości 

30 IV-5 V  -wymiana pokrowców na kanapach,  

- kuchnia na glanc, 

 

- sprawdzić, czy coś do 

garderoby komuś nie trzeba 

dokupić 

- kupić kwiaty, baloniki, 

świece do dekoracji domu,  

  

6-13 V - Synek i my (też rodzeństwo) – do 

spowiedzi 

- wieczorna modlitwa razem 

- kto może z rodziny, to na majówkę do 

parafii 

- posprzątaniu w „strefie gościnnej” ( u 

mnie to wiatrołap, kuchnia, hol, 

łazienka dla gości i taras) 

 

- pójść na umówione 

wcześniej paznokcie, fryzjera 

- ugotować co trzeba, by było do odgrzania 

we właściwej godzinie (flaki, rosół, 

ziemniaczki, indyk, sałatki) 

- Nie Zapomnij rozdać 

Podziękowań, 

ewentualnie Gościńca 

 

13-20 V 13 V – Dzień I Komunii !  

- Biały Tydzień;   19V – pielgrzymka z klasą  

Sprzątanie po imprezie Zdjąć zużyte ozdoby Zamrozić jeśli coś można, zjeść pozostałości 

na kolejne obiady 

 



 


