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Kedves gyerekek! 

December van, hamarosan itt a karácsony! Hogy ne fázzunk         
öltözködjünk rétegesen!  
 

Hogyan állítsd össze a téli öltözékedet? 
 

1. aláöltözet 
2. vastag zokni 
3. pulóver  
4. meleg nadrág 
5. kesztyű 
6. sapka 
7. sál 
8. kabát  

 
Igy biztos nem fogsz fázni! :) 
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Bizonyára járt nálad is Mikulás. Szeretnéd meglepni a        

testvéredet és a szüleidet te is valamivel? Van számodra egy          
remek kis receptem. 
 
Hozzávalók: 

➢3 dl tej, 
➢10 dkg fehér csoki, 
➢ tejszínhab és  
➢ fahéj ízlelés szerint 
➢néhány szem fincsi gyümölcs 

 

Elkészítés: 
 

1. A tejet felforraljuk, ha lehet, 
habosítjuk. 

2. Beletördeljük a fehér csokit, és 
addig kavarkadjuk, amíg teljesen 
el nem olvad. 

3. Áttöltjük poharakba, ráöntjük 
tejszínhabot, és fahéjjal 
megszórjuk. 

4. Néhány szem fincsi gyümölccsel 
díszítve tálaljuk. 

 
Ezután a Mikulás is megnyalná mind a tíz ujját! 
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A következő történet Cristiano Ronaldo életéről szól. 

 Focizni jóidőben élvezetes, de fociról olvasni bármikor 
érdemes! 

 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Ronaldo nevű          
fiúcska. Nagyon szegények voltak a szülei, de nagyon szerette         
a focit, és mindig kint rúgták a labdát barátaival az utcán. Egy            
napon más fiúk voltak lent, nem a barátai. Ronaldo         
megkérdezte tőlük, hogy játszhat-e. A srácok azt válaszolták,        
hogy játszhat, ha bátor, de ezt be kell bizonyítania. Ronaldo          

azonnal hozta is a labdát. a      
srácok pedig bevették őt a     
játékba. Ronaldo nagyon   
megörült. Aztán focizni kezdtek.    
Ahogy meglátták, milyen jól    
focizik, ezt mondták neki: ”figyelj,     
csináljunk egy csapatot!˝ Ronaldo    
beleegyezett. Jól tette, mert    
hamarosan felfigyelt rá egy edző.     
Kijutott a csapatával egy    
bajnokságra, amit meg is nyertek,     
és egy másik edző meg akarta őt       
szerezni a csapatának. Ronaldo    
elkezdett nagyon sok pénzt    
keresni, és így történt hogy     

Ronaldo családja már nem  volt többé szegény. 
Hamarosan nagyon híres focista lett belőle. 
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Lányoknak, akik szeretik a változatos színeket 

 
Ha új megjelenést akarsz, nem kell mindig fodrászhoz menni.         
(Főleg mostanában.) Kérj egy lemosható hajfestéket      
anyukádtól és hajmosás után, amikor szép tiszta a hajad, kérd          
meg, hogy tegye fel neked azt a színt, amit választottál! Ez           
lehet, kék, zöld, narancssárga vagy lila is. Ne aggódj, a szín           
nem marad rajta örökké, csak a következő hajmosásig! Ha         
tetszett a szín, legközelebb újra befestheted vele. Ha más színt          
is ki akarsz próbálni, akkor arra is van lehetőséged.  
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