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WITAJCIE
Na naszych wieñcach adwentowych pal¹ siê ju¿ cztery œwiece. To znak, ¿e œwiêta tu¿,
tu¿… Domy s¹ ju¿ wysprz¹tane i odœwiêtnie przystrojone, ¿yczenia dla najbli¿szych
wys³ane, prezenty zapakowane, lodówka pêka w szwach… Czas na odpoczynek
i refleksjê. Na d³ugie zimowe wieczory proponujê Wam kilka ³amig³ówek oraz garœæ
informacji na temat choinki. Dobrej zabawy!
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DROGA DO KOŒCIO£A
Z DOMU DO KOŒCIO£A.

Skoñczy³eœ w³aœnie œwi¹teczne œniadanie i razem

z rodzicami wsiadasz do samochodu na parkingu przed domem. Jesteœ w punkcie oznaczonym jedynk¹. Musisz dostaæ siê do koœcio³a na drugim koñcu miasta - do miejsca oznaczonego dwójk¹.

TWOJE ZADANIE. Twoim zadaniem jest wskazaæ, jakimi ulicami musi poruszaæ
siê Twoje auto by mo¿liwie krótk¹ tras¹ dojechaæ z punktu 1 do punktu 2.

MIASTO ULIC JEDNOKIERUNKOWYCH. Pamiêtaj, ¿e wszystkie ulice w mieœcie s¹ jednokierunkowe. Kierunek jazdy ka¿dej ulicy pokazuj¹ strza³ki.
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KOŒCIÓ£
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DLACZEGO STROIMY
CHOINKÊ?
wyczaj przystrajania choinki pojawi³ siê nieco ponad 500 lat temu
w Niemczech, najprawdopodobniej w Alzacji. Choinki, szczególnie
jod³y, mia³y symbolizowaæ rajskie drzewo ¿ycia, wieszano na nich
jab³ka jako przypomnienie odkupienia grzechu pierworodnego oraz
œwieczki, symbolizuj¹ce œwiat³o Chrystusa, a od XIX w. czubek drzewka wieñczono gwiazd¹ betlejemsk¹ - zwiastunem narodzenia Zbawiciela.
Do Polski zwyczaj ubierania choinki przywêdrowa³ na prze³omie XVIII/XIX
wieku wraz z osadnikami niemieckimi najpierw na tereny zaborów pruskiego i austriackiego, a stamt¹d rozpowszechni³ siê na pozosta³e obszary. Choinki strojono g³ównie
w domach mieszczañskich. Na wsi zwyczaj ten sta³ siê powszechny dopiero po drugiej
wojnie œwiatowej. Wczeœniej w chatach w stawiono snopy zbó¿ lub pod sufitem
wieszano tzw. pod³aŸniczkê: udekorowan¹ podobnie jak choinka jod³ow¹ ga³¹Ÿ.
Tradycyjna choinka by³a wysoka, siêga³a a¿ do sufitu. Na szczycie znajdowa³a siê gwiazda, któr¹ stopniowo zacz¹³ wypieraæ szpic. Pierwszymi
œwiate³kami by³y oczywiœcie œwiece, ale zosta³y wyparte przez lampki elektryczne
g³ównie ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Dawniej choinki przystrajano wszelkimi
dostêpnymi naturalnymi ozdobami: ma³ymi czerwonymi, tzw. rajskimi, jab³uszkami, orzechami - czêsto zawiniêtymi w sreberka, piernikami, wyplatanymi rêcznie
lub wycinanymi ozdobami z papieru lub s³omy. Tego typu czêsto spotykan¹ ozdob¹ by³
³añcuch symbolizuj¹cy zazwyczaj kajdany grzechu, jakimi zwi¹zany jest cz³owiek. Jednak
w niektórych regionach Polski ³añcuch mia³ wzmacniaæ wiêzy rodzinne i chroniæ dom od
k³opotów.
Dziœ choinki wygl¹daj¹ bardzo ró¿nie, jednak pozostaj¹ nieod³¹cznym elementem œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i s¹ chyba najbardziej rozpoznawalnym ich symbolem.
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POMÓ¯ ELFOWI ODSZUKAÆ DROGÊ
DO ŒWIÊTEGO MIKO£AJA

POKOLORUJ OBRAZEK
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M Y S Z K A I Œ W I ¥T E C Z N A S K A R P E TA
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POMÓ¯ MYSZCE ZAWIESIÆ NA KOMINKU
SKARPETKÊ NA PREZENTY
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PASTERZE ID¥ DO STAJENKI
Pasterze szukaj¹ wœród wzgórz drogi do stajenki na obrze¿ach Betlejem. Miejsca, z którego wyruszaj¹ oraz do którego d¹¿¹ zaznaczone s¹ strza³kami. Twoim zadaniem jest
przeprowadziæ pasterzy poruszaj¹c siê wed³ug regu³y

Tak wiêc po przejœciu 3 nastêpuj¹cych pól:
ne pola

nale¿y znów znaleŸæ 3 kolej-

po których trzeba st¹paæ i tak dalej.

UWAGA! Po polach mo¿na poruszaæ siê tylko poziomo i pionowo. Nie wolno poruszaæ
siê po przek¹tnych - przechodziæ pomiêdzy polami, które stykaj¹ siê naro¿nikiem. Mo¿na
iœæ prosto, skrêcaæ w lewo lub w prawo. Nie mo¿na przejœæ przez ¿adne pole dwukrotnie.
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