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ECHO KANGURKA
KOCHANI RODZICE !!!

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”- tymi słowami
świątecznej, wzruszającej piosenki pragniemy rozpocząć grudniowe spotkanie na
łamach naszej gazetki.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy. by upłynęły one w
rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i bliskich. Niech magia tych świąt na długo
zagości w Państwa sercach, a zbliżający się rok 2018 będzie wypełniony sukcesami
w życiu osobistym oraz zawodowym.

Kangurkowe urodzinki

Grudzień - Wiktoria S., Piotr K., Amelia M., Jurek H.
Styczeń - Borys C., Paweł K., Bartosz L., Jakub P., Dominik K.

OBCHODY WIGILII W INNYCH KRAJACH
Kochani dziś postaram się Wam opisać jak w innych
krajach spędza się Wigilię. Wiadomo jest, że u nas w Polsce
Wigilia jest świętem bardzo rodzinnym i najważniejszym
dniem w roku. Natomiast w wielu krajach nie ma aż takiego
dużego znaczenia jak dla nas Polaków. Podobnie jednak jak u
nas w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na
Słowacji.

Anglia - Wiecie kochani, że w tym kraju Wigilii
praktycznie nie ma. Tylko w pierwszy dzień Świąt spożywają
oni pieczonego indyka z nadzieniem z szałwi i cebuli,
pieczonymi ziemniakami, brukselką, w sosie borówkowym.
Austria - Tutaj natomiast w Wigilię spożywają karpia albo kaczkę, jakieś
proste ciasto, pieczone kasztany, migdały, pierniki, wino z korzeniami. A w niektórych
miastach na rynku śpiewa się wspólnie kolędy.
Belgia – Wieczerzę wigilijną często zamienia się na śniadanie świąteczne w
restauracji a daniem tradycyjnym jest indyk z puree kasztanowym i borówkami,
kaszanka bożonarodzeniowa z rodzynkami.
Boliwia – Tam w Wigilię święci się własnoręcznie wykonane figurki i po
święceniu ich wszyscy bawią się całą noc.
Dania – Tutaj w Wigilię spożywają pieczoną kaczkę i ryż z owocami w
miseczkach, a w jednej z nich znajduje się migdał i osoba która dostanie tą miseczkę z
migdałem dostaje dodatkowy prezent. Swoją drogą to mi się to nawet podoba.
Filipiny - W Filipinach natomiast cały adwent przystraja się domy i ulice.
Odprawia się nowennę, a w ostatni jej dzień przedstawia się żywą szopkę.
Francja - Tutaj we Francji najważniejszy jest dla nich obiad świąteczny.
Spożywają oni pasztet z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia,
ślimaki, indyka lub koguta faszerowanego kasztanami albo truflami.

Holandia - Tutaj nie mają żadnego postu, Wigilii ani prezentów. Jest natomiast
pasterka. I wiecie kochani, że wtedy jest to jedyna Msza w roku gdzie kościoły są
pełne. W Holandii śpiewają również kolędy i dekorują choinki. Bardzo ważne jest dla
nich także pisanie, wysyłanie i wystawianie otrzymanych kartek.
Kamerun - W Kamerunie jest to okres prac rolnych czyli wakacje, przy
których pomagają dzieci, jednak w Wigilię mają wolne, palą ogniska, czytają pismo,
odmawiają modlitwy i śpiewają.
Kolumbia - Tutaj świętowanie rozpoczyna się już od 8 grudnia, od tego
momentu także przystraja się krzewy lampkami i ozdobami. 17 grudnia rozpoczyna się
nowenna, po której dzieci otrzymują leguminę z bakaliami i małe ciasteczka.
Wyobraźcie sobie kochani, że tutaj nie ma zwyczaju prezentów, opłatka i wieczerzy
wigilijnej, ale za to po ostatnim nabożeństwie nowenny świętuje się do rana.
Meksyk - Wiecie kochani, że w Meksyku zawiesza się pod sufitem kubeczki, w
których czasem jest prezent, a czasem piasek. Święta natomiast przeżywa się w tym
kraju bardzo religijnie.
Niemcy - W Niemczech przygotowuje się kiełbaski, sałatkę kartoflaną, a w
pierwszy dzień Świąt pieczoną gęś.
Słowacja – Natomiast na Słowacji jest Wigilia, opłatek z czosnkiem, orzechy, z
których wróży się zdrowie, jabłko, z którego się wróży, czy wszyscy się za rok
spotkają. Spożywa się również zupę z kiszonej kapusty z grzybami lub z suszonych
jabłek i soczewicy, karpia, sałatkę ukraińską z burakami i innymi warzywami, ciastka
z makiem lub twarożkiem tzw. bobalki.
USA – U nich postu nie ma, pasterki nie ma, dzielenia się opłatkiem nie ma.
Jest tylko pieczony indyk na świąteczny obiad, a wcześniej szał zakupów - prezentów.

MINIONE WYDARZENIA
MIKOŁAJKI

WIGILIA

Co nas czeka w nadchodzĄcym CZASIE
 BAL KARNAWAŁOWY
 DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI…
ŚWIĄTECZNE ZAGADKI
W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.

BOMBKA

W święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba, co mało ma ości.

KARP

Pod choinką po wigilijnej kolacji,
z workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty,
zawsze jest miły i uśmiechnięty.
MIKOŁAJ
Długi sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają.

Gałązki zielone igiełkami usiane

LAMPKI

ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane.

CHOINKA

Na samym wierzchołku ma ją choineczka.
To błyszcząca ...
GWIAZDECZKA
Wielka radość już od rana,
ulepimy dziś....

BAŁWANA

Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
Rozdaje dzieciom

PREZENTY

Jeśli znów spadnie pewnego ranka,
ulepimy z niego białego bałwanka.
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