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1. tydzień adwentu

Podczas pierwszej niedzieli adwentu pojawiają się u Biedronki
dekoracje świąteczne. Maus i Žába przyjeżdżają z samego rana do
mieszkania Biedronki, aby pomóc w ustawianiu szopki, rozstawianiu
figurek bożonarodzeniowych, postawieniu wieńca adwentowego i w
wykonaniu kalendarza adwentowego. Po południu Biedronka chce
pokazać przyjaciołom pięknie przystrojone miasto i wspólnie wziąć
udział w mszy roratniej. Tradycją jest, że podczas pierwszego
tygodnia adwentu uczestniczy się rano albo wieczorem w mszy
kościelnej. Dzieci dowiedzą się z opowiadania, co przeżyli nasi
przyjaciele podczas pierwszego tygodnia adwentu. Zaprezentujemy
Państwu dwa pomysły na prace manualne pasujące do naszej
historii. Na koniec Biedronka przedstawi kilka słówek w trzech
językach.

Bawcie się dobrze!
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1. tydzień adwentu: przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia

Drogie dzieci,

znowu nadszedł ten czas, dzisiaj rozpoczął się pierwszy tydzień adwentu.
Pamiętacie? W zeszłym roku Žába zaprosiła swoich przyjaciół do Czech,

aby pokazać im czeskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
Biedronce tak się to spodobało, że postanowiła zaprosić Maus i Žábe do

Polski, aby wspólnie mogły doświadczyć polskich tradycji. Wczesnym
rankiem pierwszej niedzieli adwentu Biedronka odbiera ze stacji kolejowej
swoich przyjaciół Maus i Žábe. Rodzinne miasto Biedronki leży niedaleko
niemeickiej i czeskiej granicy, wiec Maus i Žába nie musiały długo jechać
pociągiem. Jeszcze przed ich przyjazdem Biedronka zdążyła znieść ze

strychu do swojego mieszkania dekoracje świąteczne. Maus i Žába
dziwią się, gdy w skrzynkach zauważają wieniec adwentowy, szopkę z

figurkami świątecznymi oraz różne kolorowe lampki i ozdoby na okno.
Biedronka przygotowała jednak jeszcze specjalną niespodziankę dla
swoich przyjaciół. Nagle kładzie rolki po papierze toaletowym, balony,

kolorwy papier i trochę słodyczy na stół. Co to ma wspólnego ze
świętami, zastanawiają się Maus i Žába.

Macie może jakieś pomysły?

Biedronka odpowiada: „Będziemy wspólnie robić kalendarze
adwentowe.”. Maus i Žába bardzo się cieszą i od razu wszyscy biorą się
do pracy. Trochę to trwa, ale na koniec każdy ma piękny, własnoręcznie

wykonany kalendarz adwentowy.

Poźnym popołudniem, gdy nasi przyjaciele skończyli dekorować
mieszkanie, Biedronka proponuje, by wybrali się na krótką wycieczkę po
mieście. Maus i Žába są w tym mieście po raz pierwszy, wiec oczywiście

bardzo się z tego powodu cieszą. Wracając, Biedronka zatrzymuje
przyjaciół przy kościele i mówi: „Chodźcie, właśnie zaczęła się msza
roratna. Podczas pierwszego tygodnia adwentu w kościołach rano i
wieczorem odbywają się msze roratne, a są one poświęcone Maryji,

matce Jezusa.”. Oczywiście Maus i Žába koniecznie chcą wziąć udział w
takiej mszy, więc podążają za Biedronką. Po tak ekscytującym dniu są

bardzo ciekawe co jeszcze przydarzy im się u Biedronki.
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Wykonanie lampionu z aniołkiem

Nasi trzej przyjaciele Biedronka, Maus i Žába wspólnie uczestniczyli we mszy
roratniej. Dzieci mogą na tą mszę przyjść z różnymi lampionami. Wykonajmy je
razem z dziećmi. Poniżej znajdziecie instrukcję wykonania takiego lampionu.

Potrzebujemy:

 plastikowy (przezroczysty) kubek
 kolorowy papier
 nożyczki i klej
marker

 talerz papierowy
 elektryczne źródło światła

Jak zaczynamy?

1. Nożyczkami wytnijcie z kolorowego papieru włosy, twarz i sukienkę aniołka. Z
papierowego talerza wytnijcie skrzydła.

2. Wywierciće nożyczkami małą dziurkę w plastikowym kubku, aby uławić
przymocowanie lampki.

3. Przyklejcie wszystkie części aniołka na plastikowym kubku. Na koniec
namalujcie markerem oczy i usta aniołkowi. Zamątujcie lampkę i gotowe.
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Wykonanie krasnoludka adwentowego

Nasi trzej przyjaciele Biedronka, Maus i Žába chcą przygotować krasnoludka
adwentowego i chcą wykonać go wspólnie z dziećmi. Tutaj znajdziecie instrukcję.

Potrzebujemy:

 rolkę po papierze toaletowym
 balona

 czerwony papier
 nożyczki, klej i marker

Jak zaczynamy?

1. Z czerwonego papieru wytnijcie trójkąt z zaokrąglonym spodem. Uformujcie
stożek i sklejcie jego końce tak, aby powstała czapeczka. Na nim można
napisać liczbę od 1 do 24.

2. Odetnijcie ustnik od balona i naciągnijcie balon na rolkę po papierze
toaletowym. Teraz możecie narysować twarz krasnolódkowi i w środku ukryć
jakąś słodką niespodziankę. Na koniec nałóżcie wcześniej zrobioną
czapeczkę. Do kalendarza adwentowego potrzebujemy 24 krasnolódków
adwentowych.
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