Rezolvând labirintul, ajută copiii să înveţe cântecul îngerului:

Convorbire de taină
1. Mama Domnului nostru Iisus Hristos.
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2. Reguli date de Dumnezeu lui Moise.
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3. Au fost în căutarea Stelei.
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4. Dar adus de magi.
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5. Praznic Împărătesc aşteptat în vacanţa de iarnă.
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6. Cântare prin care mărturisim Naşterea Domnului.
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7. Izbăvire din păcate, eliberare.
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8. Zi de sărbătoare săptămânală.
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Găsiţi fulgii de nea
identici !

9. Slujitor al Sfântului Altar.

Naş Mântuitorului,
Mare vestitor al Lui,
În Iordan L-a botezat
Pe Hristosul Împărat.

E o virtute creştinească,
Ce-ndeamnă ca să dăruiască
Omul bun la cel ce n-are;
Şi face sufletul mare.

Bradul isteţ

(Milostenia)

(Sf. Ioan Botezătorul)

(Crăciunul)

Cadourile
surpriză
De Crăciun, Moşu ar vrea
O surpriză să ne dea.
10 astfel de cutii
Repede ne pregăti.
În fiecare cutie pune
Alte 5 cutii frumoase
Îmbrăcate în mătase.
În fiecare cutie,
Am aflat cu bucurie,
20 bomboane pune,
Cu stafide şi alune.
Câte bomboane, ca sumă,
A pus Moşu, ca-ntr-o glumă,
În cutiile frumoase
Învelite în mătase?

Taina care ne sloboade,
Când e cu sinceritate,
De greşeli şi de păcate,
Că-s de preot dezlegate.
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(Spovedania)

Când Hristos Se naşte,
Bou-n iesle paşte,
Îngerii vestesc,
Magii dăruiesc,
Ce sărbătoresc?
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“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, eni bunăvoire!”
re oam
Şi pe pământ pace, înt
Luca 2,14
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?
De câţi iepuraşi ai nevoie pentru
a echilibra a treia balanţă ?
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Bradul de Crăciun este
decorat cu 4 ghirlande,
fiecare ghirlandă având
3
câte 7 globuri.
Completaţi globurile cu
numere de la 1 la 7,
astfel încât fiecare
6
ghirlandă, precum şi
liniile orizontale
4
formate de globuri
să conţină numere
3
distincte.

Cutia cu globuri
În cutia alăturată sunt 20 de globuri.
Fiecare glob este strâns lipit de celelalte
din jur, astfel încât, atunci când cutia
este mişcată din loc, globurile rămân
nemişcate. Câte globuri pot fi scoase
din cutie astfel încât cele rămase să nu
se mişte între ele şi să nu se spargă?
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