Kochani, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia nabierają coraz większego
rozpędu.
Zachęcam Was do samodzielnego uzupełnienia poniższej krzyżówki a wtedy w
kolorowych polach pojawi się hasło.

Wigilijny Wieczór, opłatek na stole,
Zapach potraw wśród płonących świec,
Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym
Niesie ziemi swą niebiańską pieśń.
Bóg Miłością dusze rozświetla
I opłatek błogosławi biały,
Wlewa pokój w nasze smutne serca
Narodzony dzisiaj Jezus mały.
Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Teraz coś dla bystrzaków z sokolim okiem – znajdź różnice pomiędzy
obrazkami.

Jako przerywnik – świąteczne zagadki :
Choinkowe ozdoby
okrągłe jak słońce,
jak ono złociste
i blaskiem świecące. ......
Drzewko to zawsze zielone,
na czas Gwiazdki wystrojone.
Pod nim zaś Mikołaj Święty,
pozostawił nam prezenty. .......
Kochany przez wszystkich święty.
Rozdaje innym prezenty.
Gdy wkrada się do komina,
Wigilia się rozpoczyna. .......

ŚNIEG
Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,
że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieżki tak samo w zimowej porze
byłyby wtedy w jakimś kolorze:
albo zielone, albo czerwone,
liliowe albo beż.
Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały,
biały bielutki, miękki mięciutki,
świeży, świeżutki śnieg.

I znowu świąteczne zagadki :
Gdy ją śpiewamy w świąteczny czas,
jest radość w nas i wokół nas. ......
W święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości. ....
W centralnym miejscu stołu leży,
między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz syn i córka. .......

I znowu, znowu zagadki :
Długim sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają. ...... .. .......
Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom ........
Na samym wierzchołku ma ją choineczka.
To błyszcząca śliczna ...........
Co to za dzień jedyny w roku,
który jednoczy ludzi wokół.
Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie
żal i gniew zaraz pryśnie. .......
W tym ubogim domku
mieszkają zwierzęta
tam też nocowała
rodzina święta. ......

