
ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

Sziasztok Gyerekek! 

Reméljük, hogy tetszenek nektek az adventi foglalkozások. Mack egyik kedvence 

a sütizés volt. Nagyon szereti a hasát! Mondjuk, én ebben azt szeretem, hogy 

ilyenkor együtt tevékenykedünk a konyhában a családommal, és az együtt 

töltött idő kincset ér ám! 

Ezen a hétvégén Indiába kalauzolunk el benneteket. Készen álltok? 

Akkor hát indulás!!! 

 

 

 

शुभ क् समस! Ez a ”Boldog karácsonyt!” hindi nyelven, ami az egyik leggyakrabban 

beszélt nyelv Indiában (összesen egyébként közel 448 nyelvet beszélnek ott). Így néz 

ki, ha az általunk használt ábécével írjuk le: Sub kriszmasz. 

A legtöbb ember Indiában nem 

keresztény (kb. csak 2% 

százalékuk az), de mivel a 

népesség közel az 1 milliárd 

embert eléri, ez a százalék 

még mindig 25 millió 

keresztény embert jelent. Ez 

soknak hangzik akkor is, ha 

csak csekély része az ország 

népességének. 

Az éjféli mise nagyon fontos része 

a Karácsonynak. A templomokat 

gyakran mikulásvirággal és gyertyákkal díszítik fel az istentiszteletekre. Azután az 

emberek hatalmas lakomát tartanak ahol leginkább különböző curry-ket esznek, 

mivel az egy népszerű eleme az indiai kultúrának. Ezután pedig megajándékozzák 

egymást. Az emberek hisznek a Mikulásban, akit Karácsony Baba-nak is hívnak 

hindu nyelven. Ő viszi lovas szánon a gyerekeknek az ajándékokat. 

India egy részén rengeteg olyan hagyomány is él még, ami Portugáliából származik. 

Az emberek kántálni mennek karácsony előtt egy héttel, és gyakran készítenek 

Betlehemet agyagfigurákból. Szentestén pedig óriási papírlámpásokat akasztanak ki 

a házak közé. Ez úgy néz ki, mintha a csillagok feletted lebegnének az égen! 

Nagyon izgi! 
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Tudtad, hogy: 

 a hagyományos karácsonyfa helyett az 

 Indiában élők banán- vagy mangófát (vagy 

 akármilyen más fát, amit találnak) 

 díszítenek fel? Néha még a házakat is 

 mangó levelekkel díszítik. Menő! 

 Dél-Indiában a keresztények agyag 

 lámpásokat gyújtanak a tetőn és az 

 ablakaikban? Mindennek az az oka, hogy 

 megmutassák a szomszédjaiknak és a 

 barátaiknak, hogy hiszik, hogy Jézus a 

 fény a világban. 

Készítsünk csillag alakú papírlámpást! 

Nagyon szuper, hogy Indiában gyakran használnak csillag alakú lámpásokat 

karácsonyi díszként, mivel egy csillag volt, ami megjelent az égen, ezzel jelezve, 

hogy Jézus megszületett! Készítsük el a saját csillag lámpásunkat emlékeztetőként, 

hogy mi is a karácsony valódi jelentése. 

Figyelem! Elképzelhető, hogy szülői segítségre lesz szükséged a ragasztópisztoly 

használatához! Nem venném a szívemre, ha megégetnéd magad a nagy munkában! 

Kellékek: 

 színes kartonpapír 

 csillag sablon 

 olló 

 ragasztópisztoly 

 lyukasztó 

 csillám (választható) 

 filctoll vagy ceruza (választható) 
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Elkészítés: 

1. Válaszd ki, hogy milyen színű kartonpapírt szeretnél használni (vagy egy fehér 

kartonpapírt is kiszínezhetsz, ha szeretnél!). 

2. Vágd ki a csillag sablont. 

3. Használd a sablont és rajzold át ötször. Öt darabra lesz szükséged a csillag 

elkészítéséhez! 

4. Vágd ki a körbe rajzolt darabokat. 

5. Használd a lyukasztót és csinálj lyukakat mind az öt darab teljes felületén. 

6. Ha szeretnéd, akkor használhatsz csillámot is, vagy ki is színezheted őket, hogy 

szebbek legyenek. 

7. Ezután hajtsd össze úgy a csillagdarabokat, hogy a felső szárnyak nézzenek felfelé 

és a hosszabbak pedig lefelé. Ezt ismételd meg mind az öt kivágott darabbal. 

8. Ragaszd a csillag első ágának fülét a második ág belső oldalára. Ismételd ezt addig, 

amíg mind az öt ág össze nem kapcsolódik. 

9. Ha ezzel végeztél, akkor használhatod a lyukasztót, hogy az egyik ágon át tudj 

húzni egy madzagot vagy masnit, vagy oda is ragaszthatod az egyik ág hátuljára. Most 

már készen is állsz, hogy felakaszd a csillag lámpásodat! 
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