„AZ ÉN KARÁCSONYOM!”
Levelem a Jézuskának!
Kedves Gyerekek!
A Gólya-hír újság szerkesztői nevében felhívással fordulok hozzátok!
A téli szünetben írjatok, vagy rajzoljatok egy karácsonyi levelet a Jézuskának! Akár saját
vers is lehet!
Rajzoljátok, vagy írjátok le, hogy milyen a Ti karácsonyotok? Mit szerettek benne a
legjobban? Miben segítkeztek otthon, hogy szebbé tegyétek az ünnepet? És persze az is
fontos, hogy mit szeretnétek kapni karácsonyra!
Az is kerüljön bele a levélbe, hogy a következő esztendőben mit szeretnétek elérni,
megvalósítani! Mit tudnátok azért tenni, hogy megvalósuljanak terveitek, vágyaitok! Ki
segíthetne ebben nektek és milyen módon!
Óvodás csoportok, osztályok közös munkáit is szívesen fogadjuk!
Boldog karácsonyt kívánunk szeretettel mindenkinek!
Leveleiteket, rajzaitokat juttassátok el a következő címre:
Kövesdiné, Faluház, Ladi János u. 55.
email: honimesztegnyo@gmail.com
Amennyiben beleegyeztek, akkor a következő újságunkban bemutatjuk alkotásaitokat!
A legjobb munkákat jutalomban részesítjük! ☺

Szabó T. Anna – Az ünnep azé, aki várja

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.

Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!

“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.

A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

Juhász Gyula – Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Csukás István – A karácsonyfát meghoztuk
Fehér havon fut a szán,
fut a szán,
ez ám a jó igazán,
igazán!
A szánkómra felülök,
felülök,
hegyen-völgyön repülök,
repülök.
A szánkómra egy nyúl ül,
egy nyúl ül,

hogy ne legyek egyedül,
egyedül.
Repülj szánkó a havon,
a havon,
Ez ám a nagy vigalom,
vigalom!
A nyúl mögé róka ül,
róka ül,
hogy ne legyünk egyedül,
egyedül.

Repülj szánkó a havon,
a havon,
Ez ám a nagy vigalom,
vigalom!
Róka mögé egy medve,
egy medve,
kapaszkodik nevetve,
nevetve.
Repülj szánkó a havon,
a havon,
Ez ám a nagy vigalom,
vigalom!
Medve mögé hóember,
hóember
kapaszkodik örömmel,
körömmel.
Repülj szánkó a havon,
a havon,

Ez ám a nagy vigalom,
vigalom!
Mögé csücsül egy fenyő,
egy fenyő,
a szánkómnak szárnya nő,
szárnya nő.
Repülj szánkó a havon,
a havon,
Ez ám a nagy vigalom,
vigalom!
Hazaérve hahóztunk,
így szóltunk:
a Karácsonyfát meghoztuk,
meghoztuk!
Földíszítjük estére,
estére,
s leülünk a tövébe,
tövébe!

