
Ce îi aruncă Clara 
Regelui-ªoarece?

Numeºte 
două lucruri care 

 îþi amintesc 
că se apropie 

Crăciunul.

Cu ce se hrăneºte 
un ren?

Ce este 
o buturugă 

Yule?

Ce copac se 
împodobeºte de 
Crăciun în India?

Cum îi 
spun Moºului 

în Rusia?

Cum îºi luminau oamenii 
brazii de Crăciun înainte 
de apariþia electricităþii?

Naºterea cui este 
celebrată în cele mai 

multe colinde?

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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o femeie care s-a trezit în dimineaţa  
Crăciunului şi şi-a găsit bradul acoperit  

cu decoraţii în formă de pânză de  
păianjen, din aur şi argint.

Unii ucraineni îşi împodobesc  
şi astăzi bradul cu decoraţii frumoase  

în formă de pânză de păianjen.

...în timp ce cântă colindele preferate.

În India, arborii de mango  
şi bananierii sunt adesea decoraţi  

în locul brazilor. Ce festiv!

Din cele mai vechi timpuri,  
familiile îşi decorează casele cu  

brazi de Crăciun şi coroniţe.

În Georgia, Pomul de Crăciun este  
cunoscut sub numele de chichilaki şi are  
ramuri împodobite cu alune sau cu nuci.

În Ucraina există o poveste despre



Gaspar

Baltazar

Melchior

3

58

10

DULCIURILE  
DE CRĂCIUNACEASTĂ CARTE A 

FOST CREATĂ DE:

Prăjitura-magilor se mănâncă  
în a douăsprezecea zi după Crăciun,  

în amintirea celor trei magi care  
au adus daruri pruncului Iisus.

este un desert specific englezesc.  
Mai degrabă prăjitură decât budincă,  

are din plin fructe confiate.

care să semene  
cu un toiag de cioban.

Dirijorul a rugat un cofetar  
să realizeze nişte dulciuri

decorată cu bobiţe de fructe-de-pădure  
şi pe care s-a presărat, ca o zăpadă  

dulce, mult zahăr.

Budinca de Crăciun
„Buturuga Yule” este o prăjitură  

din ciocolată având forma unei buturugi,
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Se spune că regina Elisabeta I a Marii Britanii  
a „inventat” omuleţii de turtă dulce.

Intenţia reginei a fost aceea de a-şi trata oaspeţii  
de vază cu un desert care să semene cu ei!

Pe vremuri, când nu existau frigidere,  
fructele confiate erau o delicatesă.

Prăjitura-magilor are o surpriză:  
cine primeşte felia cu bobul de fasole ascuns,  

va purta o coroniţă!

este specifică ţărilor unde se vorbeşte  
limba franceză: Franţa, Belgia, Elveţia,  

regiunea Québec.

„Buturuga Yule”, sau bûche de Noël,

de dirijorul unui cor de copii, care a dorit  
să-i răsplătească pe micuţii cântăreţi!

Se spune că acadelele în formă de  
bastonaş au fost inventate în Germania
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SPĂRGĂTORUL DE NUCI

care a condus-o pe fată, prin Regatul  
de Gheaţă, spre Tărâmul Dulciurilor.

Spărgătorul de nuci al Clarei s-a  
transformat într-un prinţ chipeş

Povestea a început în Ajunul  
Crăciunului. Familia Clarei împodobise  

un minunat brad de Crăciun.

ACEASTĂ CARTE A 
FOST CREATĂ DE:

Jucăriile de sub brad au prins viaţă,  
iar camera s-a umplut de o armată de  

şoricei, conduşi de Regele-Şoarece.

Naşul fetiţei doar ce sosise  
cu daruri, inclusiv câteva păpuşi  

mari cât un copil. 


