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Nadchodzi, a właściwie już nadszedł czas czekania, otrzymywania i wzajemnego obdarowywania
się prezentami. Wszyscy lubią otrzymywać prezenty. Warto pamiętać, iż dawanie ich, to również wielka przyjemność, szczególnie jeżeli są
przemyślane. Życzę wszystkim najpiękniejszych, wymarzonych prezentów! Kto przynosi
prezenty na święta Bożego Narodzenia? U nas
– oczywiście Mikołaj! A jak się nazywa wyczekiwany przez dzieci gość w innych krajach?

Jak Świętego Mikołaja zwą w innych krajach?: Pocopotek podpowiada
Francja
Dzieci w Wigilie wystawiają przed kominkiem
buty. Prezenty zostawia im
Pere Noel (Ojciec Boże
Narodzenie). Towarzyszy
mu Pere Fouettard (Ojciec
Klapsiarz), który ma za zadanie rozdzielać klapsy niegrzecznym dzieciom.
Belgia
Święty Mikołaj odwiedza
domy dwukrotnie. 4 grudnia sprawdza, czy dzieci były
grzeczne przez cały rok. 6
grudnia zostawia prezenty
w butach lub przygotowanych koszykach. Koło drzwi
zostawia się trochę siana,

marchew i wodę dla osła lub
konia św. Mikołaja.
Włochy
Prezenty rozdaje dzieciom 6 stycznia czarownica
Bekana. Odpokutowuje tak,
bo odmówiła schronienia i
pożywienia trzem Królom,
którzy dążyli do Betlejem.
Egipt
Boże Narodzenie obchodzi się tu 7 stycznia. O północy jest odprawiana specjalna msza. Po powrocie
rodziny zasiadają do stołu i
dzieci otrzymują wtedy od
rodziców prezenty.
Hiszpania
Dzieci otrzymują pre-

zenty 6 stycznia. Ustawiają
buty na parapetach okien i
napełniają je sianem i marchewkami dla rumaków i
trzech magów. Ich ulubieńcem jest Baltazar, dosiadający osiołka – bo to on
przynosi prezenty.
Niemcy
Dzieci znajdują prezenty pod choinką w Wigilię
po powrocie z mszy.
Podrzuca je tam Der
Weinachtsmann (Bożenarodzeniowy Człowiek).
Ktoś z rodziny dzwoni
dzwonkiem i wszyscy zbiegają się pod choinką, by
dostać prezenty.

Znajdź dziesięc różnic na rysunkach

Chile
Prezenty przynosi w Wigilię Siejo Pascuero (Staruszek Boże Narodzenie).
Przypomina Świętego Mikołaja i jeździ saniami, zaprzęgniętymi w renifery.
Łotwa
Ojciec Boże Narodzenie
podrzuca pod choinkę prezenty codziennie od Wigilii
przez 12 dni świąt.
Grecja
Prezenty rozdawane są w
styczniu, w dzień Świętego
Bazyleusa.
Austria
Dzieci obdarowuje w Wigilię Dzieciątko Jezus.

A to ciekawe...
Egzamin z milczenia
...Wielki matematyk grecki —
Pitagoras (ten od „twierdzenia Pitagorasa”), zanim przyjął nowego ucznia, poddawał
go specyficznemu egzaminowi
wstępnemu. Nikt nie miał szans
zostania uczniem Pitagorasa,
zanim nie wykazał, że potrafi zachować milczenie... przez kilka
lat. Jakaż miła byłaby atmosfera w niektórych domach, gdyby
ten system egzaminów przyjęto
w nowoczesnym szkolnictwie!
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Pokoloruj rysunek
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Gry i zabawy: Jak w Filmie
Podzielcie się na drużyny – nie mniejsze niż
po trzech graczy. Każda drużyna wymyśla gatunki filmów i rysuje ich symbole na kartkach,
np. serce oznacza romans, pistolet – kryminał, klaun to komedia, a kapelusz kowbojski
– western. Połóżcie gotowe kartki jedna na
drugiej pomalowana strona do dołu. Oprócz
tego zapiszcie na osobnych karteczkach kilka
haseł oznaczających czynności lub sytuacje,
np.: „podwieczorek”, „spacer”, „praca”, „odpoczynek” itp.Teraz zbierzcie wszystkie karteczki i dobrze je wymieszajcie. Drużyny losują kolejno
kartkę z rodzajem filmu
i haseł, ale uwaga, nie
wolno zdradzać, co Wam
przypadło! A teraz krótka
narada i czas na przedstawienie: odegrajcie krótką
scenkę albo opowiedzcie historię pasującą do tematu.
Ciekawe, czy ktoś z Was posiada talent aktorski…

Zbliża się najbardziej
uroczysta kolacja w roku...
Zbliża się najbardziej uroczysta kolacja w roku…
Bądźmy do niej przygotowani. Postarajmy się, żeby
wszystko wypadło tego wieczoru jak najlepiej. Żeby
móc wymagać tego od innych swoich domowników,
najpierw sprawdźmy, czy sami jesteśmy w porządku.

Czy wiecie, że...
słowo „moment” wcale nie oznaczało pierwotnie jakiegoś nieokreślonego, lecz krótkiego odcinka czasu. Moment jest starą angielską
miarą czasu, równą dokładnie 1 minucie i 30 sekundom.

Świąteczny rebus dla bystrzaków

SPRAWY OCZYWISTE
• Przed jedzeniem należy zawsze pójść do toalety
i umyć ręce.
• Przy stole należy zachować właściwą postawę:
również w przerwach między daniami powinno
się siedzieć wyprostowanym. Łokcie nie mogą
dotykać stołu.
• Odgłosy związane z trawieniem są niedopuszczalne, i to nie tylko przy jedzeniu; jest to podstawowy element dobrego wychowania.
• Powszechnie naganne są również takie przyzwyczajenia jak ssanie palców i obgryzanie paznokci.
• Dozwolone jest oczywiście wycieranie nosa chusteczką, trzeba jednak odwrócić się od stołu i nie
może to trwać zbyt długo. Najzręczniej jest wstać
na chwilę i odejść parę kroków os stołu.
• Mlaskanie i siorbanie wcale nie oznaczają,
że potrawy nam szczególnie smakują; takie
odgłosy uważane są za wielki nietakt wobec
innych osób siedzących przy stole.
• Między poszczególnymi daniami nie
wolno żuć gumy.

