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3. tydzień adwentu

Nasi przyjaciele wiedzą już, co to jest msza roratnia i jak obchodzi
się w Polsce dzień św. Mikołaja. W tym tygodniu będą ubierać
choinkę. W Polsce przynosi się choinkę i ubiera ją krótko przed
Wigilią, a pozostaje ona w domach, aż do 6 stycznia, czyli święta
Trzech Króli. Biedronka, Maus i Žába wspólnie wybiorą choinkę i
razem ją ozdobią różnymi bąbkami, lamkami i łańcuchami. Poza tym
zaopatrzą się również w gwiazdę betlejemską, która jest
tradycyjnym elementem dekoracji świątecznych.

Co czeka naszych przyjaciół podczas trzeciego tygodnia adwentu?
Tego dowiedzą się dzieci z naszego krótkiego opowiadania.
Przygotowaliśmy dla Państwa pomysł na pracę manualną i
trójjęzyczną świąteczną piosenkę. Na koniec Biedronka znów
przedstawi klika słówek w trzech językach.

Bawcie się dobrze!
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3. tydzień adwentu: choinka

W zeszłym tygodniu nasi przyjaciele otrzymali od św. Mikołaja
upragnione prezenty. Wigilia tuż, tuż, więc czas już przystroić

choinkę. Maus i Žába spotkały się na mieście z Biedronką, aby
wspólnie kupić świąteczne drzewko. Na początku nie mogą się

zdecydować, ale w końcu wybierają dużą i piękną choinkę.

Przyjaciele wspólnie przynoszą choinkę do mieszkania i ją
ustawiają. Tylko jak ją najlepiej ozdobić? Na początku

zawieszają lampki choinkowe i łańcuchy. Maus i Žába są
szczególnie zachwycone kolorowymi bąbkami, które

przywiesiły na gałązkach. Na sam koniec Biedronka wkłada
wielki, złoty szpic. Całe mieszkanie ładnie pachnie jodłą.

„Brakuje mi tylko jednej rzeczy” - mówi Biedronka i przynosi
świąteczny kwiatek. Znany w Polsce, jako gwiazda

betlejemska. Na pewno znacie ten kwiat o czerwonych,
gwiaździstych listkach, który można znaleźć wszędzie podczas

adwentu. Symbolizuje on gwiazdę, która prowadziła trzech
króli do Betlejem. Stąd wzieła się nazwa tego kwiatu.

Biedronka stawia gwiazdę betlejemską w pobliżu przystrojonej
choinki. Gdy później przynosi ciasteczka domowej roboty i

włącza kolędy, powstaje dla naszych trzech przyjaciół idealna
świąteczna atmosfera. Wszyscy cieszą się już na Wigilię.
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Wykonanie gwiazdy adwentowej

Wykonajcie wspólnie z waszymi dziećmi gwiazdę adwentową. Tutaj znajdziecie
prostą instrukcję.

Potrzebujemy:

 żółty papier
 nożyczki

 sznurek, nitkę itp.

Jak zaczynamy?

1. Wytnijcie z żółtego papieru kwadrat.
2. Złóżcie kwadrat dwa razy tak, aby powstał mniejszy trójkąt.
3. Potem wytnijcie w trójkącie różne kształty (zobacz zdjęcie).
4. Gdy już skończycie, możecie rozłożyć wasz trójkąt. W ten oto sposób

wykonaliście gwiazdę adwentową. Możecie użyć jej, jako ozdobę do okna,
przywiesić w sali lub zawiesić na choince.
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Świąteczna piosenka

Biedronka, Maus i Žába przygotowały dla Państwa i waszych dzieci trójjęzyczną
piosenkę świąteczną. Tutaj znajdziecie tekst w niemieckim, polskim i czeskim języku.
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