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3. advent

Naše kamarádky už vědí, co je to rorátní mše a jak se v Polsku slaví
svátek svatého Mikuláše. Tento týden budou zdobit vánoční
stromek. V Polsku se vánoční jedle obstarávají krátce před Štědrým
večerem a vánočně se ozdobí. Doma obvykle zůstávají až do 6.
ledna, svátku Tří králů. Biedronka, Maus a Žába společně obstarají
vánoční stromeček a ozdobí ho různými vánočními koulemi,
lametami a světelným řetězem. Kromě toho obstarají také vánoční
hvězdu, která je také tradičně součástí vánoční výzdoby.

Co naše tři kamarádky zažijí během třetího adventu, se děti dozvědí
v krátkém příběhu. K příběhu jsme pro vás vybrali nápad na
kreativní tvorbu a trojjazyčnou vánoční píseň. Poté vás Biedronka
seznámí se slovní zásobou ve třech sousedních jazycích.

Dobře se bavte!
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3. advent: vánoční stromeček

Naše kamarádky dostaly už minulý týden dárky od Mikuláše.
Štědrý večer je za dveřmi. Je tedy nejvyšší čas ozdobit
vánoční stromeček. Maus a Žába se ve městě setkaly s

Biedronkou, aby společně koupily vánoční stromeček. Nejdřív
se nemohly rozhodnout, ale nakonec vybraly velký a krásný
vánoční stromek, společně ho přinesly domů a postavily ho

tam.

To bylo tedy dost vyčerpávající, děti!

Ale jak ho nejlépe vyzdobit?  Nejprve společně rozvěsily
světelný řetěz a lamety. Myš a Žába byly obzvlášť nadšené z

barevných vánočních koulí, které zavěsily na větve. A
nakonec Biedronka nasadila na stromek zlatou vánoční špičku.

A jak vánoční stromeček krásně provoněl celý byt! „Teď už
chybí jen jedna věc,” řekne Biedronka a přinese vánoční

hvězdu. Určitě znáte květinu s červenými hvězdicovitými listy,
kterou můžete během adventu najít všude? V polštině se jí říká

"gwiazda betlejemska" - betlémská hvězda - symbolizující
hvězdu, která vedla tři krále do Betléma.

Biedronka umístí vánoční hvězdu vedle ozdobené vánoční
jedle - Když pak přinese i domácí vánoční cukroví a zazní

vánoční koledy, nálada tří kamarádek je dokonalá. Všechny se
už těší na Štědrý den.
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Vyrobte si adventní hvězdu

Vyrobte si společně s dětmi adventní hvězdu. Zde najdete jednoduchý návod.

Potřebujeme:

 žlutý papír
 nůžky

 provázky, nitě atd.

Jak začít?

1. Ze žlutého papíru vystřihněte obdélník.
2. Obdélník dvakrát přeložte, aby vznikl malý trojúhelník.
3. pak vystřihněte různé tvary v trojúhelníku (viz obrázek).

po dokončení rozložte trojúhelník a získáte adventní hvězdu. Lze ji použít
jako obrázek do okna nebo zavěsit na šňůrku v místnosti či na vánoční
stromek.
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Vánoční koleda

Biedronka, Maus a Žába pro vás a vaše děti připravily trojjazyčnou vánoční koledu.
Zde najdete texty písní ve třech sousedních jazycích.
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