Kate és Mack adventi naptárja
Sziasztok Gyerekek!
Ugye már hallottatok az adventi naptárról? A mi naptárunk Mack-el december 1-jével
kezdődik és Karácsony napjáig tart. Ezeken a napokon kinyitunk egy kis ablakot és mit
gondoltok, mit találunk ott? Na, kitaláljátok?
Hát jó, elárulom nektek! Minden egyes napnál lesz vagy egy finomság receptje, vagy egy
kézműves foglalkozás ötlet vagy egy javasolt családi közös program.
A Karácsony számomra az év legszebb időszaka. Telis tele van különleges eseményekkel,
fülbemászó zenékkel, gyönyörű dekorációkkal és a lehetőséggel, hogy a családunkkal együtt
legyünk. Azonban a legfontosabb dolgot még nem is mondtam, hogy valójában Jézus Krisztus
miatt ünnepeljük a Karácsonyt. Az Ő születésére emlékezünk, nélküle nem is lenne ünnep.
December 25-ig Mack és én szeretnénk veletek megosztani a kedvenc adventi szokásainkat,
mint pl: forró csoki készítés, karácsonyi filmezés vagy karácsonyi dalok éneklése.
Vasárnaponként pedig Jézus világra jövetelével kapcsolatban osztunk meg veletek
történeteket. Szóval gyűjtsd magad köré a családod, ragadd meg a Bibliádat, hiszen neked is
meg kell ismerned azt a kisbabát, aki emberek életét változtatta meg szerte a világon.
Készen álltok? Akkor jöhet a karácsonyi visszaszámlálás…
Készítsd el a saját naptáradat!
Mielőtt visszaszámlálnánk, el kell készítenünk a saját, egyedi naptárunkat, amihez lehet, hogy
szükséged lesz a szüleid segítségére, de a nagyja munkát, már te is el tudod végezni.
Na, ide figyuzz:
1. Nyomtasd ki a mellékelt íveket!
2.

Színezd ki a képet, de szép legyen, hisz ezt fogjátok nézni egészen Karácsonyig!

☺

3. Ha kész vagy a színezéssel, kérd meg a szüleidet, hogy vágják ki az kis ablakokat a
pontok segítségével.
4. Ha már minden ablak kész van, ragaszd össze a két lapot, de előtte bizonyosodj meg
róla, hogy az ablakok és a szövegek jó helyen vannak!
Most pedig tedd egy jól látható helyre, ahol minden nap csekkolhatod az adott napra
vonatkozó dolgokat! A Karácsony hamarabb el fog jönni, mint gondolnád, hát, ha még
kitöltöd a napokat ezekkel a menő tervekkel.
Készíts képeket a napokról, melyeket teljesítettél, és küldd el nekünk az info@wycliffe.hu
címre! A legaktívabb gyerekeket jutalmazni fogjuk.

Áldott adventi időszakot kívánunk nektek!

Szeretettel:

Kate és Mack

Készíts
mézeskalácsot

ÁLDOTT
KARÁCSONYT!
Olvasd el a
családoddal
a Lk 2,1-20at. Jézus
megszületett!

Olvasd el a
családod-dal
a Lk. 1:26-38at!

Készíts egy
listát arról,
hogy milyen
más neveken
nevezi a Biblia
Jézust!

Készíts
karácsonyi
ajándékot a
szüleid-nek

Énekeljetek
karácsony
i dalokat!

Készíts egy új
díszt a
karácsonyfára!

Gyönyörködj a
karácsonyi
fényekben

Énekelj el valakinek
egy karácsonyi dalt,
akiről tudod, hogy
örülne neki!

Olvassátok el a
családdal a Mt
1:18-25-öt!

Nézz meg
egy
karácsonyi
filmet
pizsamában!

Tégy valami
jót titokban!

Hallgasd meg a
karácsonyi
Istentiszteletet

Olvass el
egy
karácsonyi
könyvet

Díszítsd fel az
otthonodat

Készíts
karácsonyi
képeslapot egy
ismerősödnek

Aludj a
karácsonyfa
közelében!

Rajzolj egy
képet a
karácsonyi
történetről

Készíts forró
kakaót az
egész
családnak

Olvass
karácsonyi
történeket
Jézusról!

Nézz meg egy
karácsonyi
filmet és egyél
popcorn-t!

Készíts
karácsonyi
sütiket

Olvasd el a
családoddal a
Lk.1:5-25-öt

Készíts
papírhópelyhet

Tegyél be
karácsonyi
zenét!

