
Unde se distrează 
oamenii cântând 

karaoke?

Ce este 
o piñata?

Ce animale îl ajută 
pe Moº Crăciun 

în Australia?

Cine sunt 
spiriduºii 

Crăciunului?

Cine 
mănâncă fondue 

în perioada 
Crăciunului?

Cine ajută 
la împărţirea 
cadourilor în 

Rusia?
Care este 
numele lui 

Moº Crăciun 
în hindi?

Ce este o scenetă 
cu Naºterea 
Domnului?

Cum să îți confecționezi 
o minicarte

TEST RAPID
Ce ai învățat?

3. Împăturește 
paginile
Împătureşte paginile 
decupate şi ordonează-le 
după număr.

2.
Separă 
paginile
Separă paginile minicărţii 
rupându-le uşor de-a lungul 
liniilor punctate.

1. Alege un subiect 
și colorează 
ilustrațiile 
Fiecare pagină din această 
carte va face parte din 
minicartea ta. Alege-þi un 
subiect. Apoi extrage cu grijă 
paginile respective. Fă ca 
ilustraþiile să prindă viaþă 
colorându-le!

4. Prinde-le 
laolaltă
Foloseşte o bucată de 
sfoară pe care o treci prin 
găurile paginilor.

5. Fă un nod
Înnoadă sfoara pentru a nu 
se desface.
Felicitări! Tocmai ţi-ai creat 
propria minicarte!
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Li se răspunde asemenea Mariei  
şi lui Iosif, că nu pot fi primiţi.

Copiii merg la casele vecinilor  
şi întreabă: „Este vreo cameră  

în care putem intra?”

Ei bat la mai multe uşi până  
când, în final, găsesc o casă

unde sunt primiţi. Toată lumea  
sărbătoreşte şi cântă colinde.

Copiii sparg piñata cu un băţ  
şi adună cât de multe dulciuri pot.

În Ajunul Crăciunului, cerul este luminat  
de focuri de artificii spectaculoase.

Sărbătorile debutează la începutul lunii  
decembrie şi durează până în ianuarie.

Crăciunul se celebrează devreme în Mexic.

Sărbătoarea cunoscută sub numele de  
Posada începe în data de 16 decembrie. 

Cuvântul „posada“ înseamnă han sau adăpost.
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CRĂCIUNUL  
ÎN AUSTRALIAACEASTĂ CARTE A 

FOST CREATĂ DE:

De Crăciun, la masa de prânz,  
multe familii preferă curcanul dar  

şi fructele de mare la grătar.

Australienii împodobesc un brad şi,  
de asemenea, îşi decorează casele cu ghirlande.

Asta înseamnă că sărbătoarea Crăciunului  
începe odată cu debutul vacanţei de vară!

Când la noi e vară, la ei e iarnă,  
iar când la noi e iarnă, la ei e vară!
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Când Moşul soseşte în Ajunul Crăciunului,  
el îşi lasă renii să se odihnească...

...şi roagă câţiva canguri să-l ajute  
să tragă sania plină cu cadouri. 

Pomul Crăciunului este un copac  
specific Australiei, ale cărui frunze  

devin roşu-aprins în decembrie.

Pe 26 decembrie, australienii merg  
să înoate, să se plimbe cu barca sau să facă  

surfing. Hai şi tu la surf, Moşule!

Asta pentru că Australia este  
în cealaltă parte a lumii.

În Australia vara începe  
în luna decembrie.
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CRĂCIUNUL  
ÎN CHINA

De Crăciun, oamenii se reunesc  
pentru a petrece împreună.

Sheng Dan Lao Ren călătoreşte  
adesea împreună cu surorile lui,  
îmbrăcate în haine roşii cu alb.

ACEASTĂ CARTE A 
FOST CREATĂ DE:

Prietenii şi familiile merg  
împreună la snowboard...

Mall-urile sunt decorate  
în spiritul sărbătorii de Crăciun.




