KARÁCSONYI
ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK

Beaumont, Émilie: Karácsonyi hagyományok a
nagyvilágban
Ennek a gyönyörűen illusztrált könyvnek a segítségével a
kisgyermek felfedezheti az ünnep eredetét, és megtudhatja,
hogy milyen szokások alakultak ki megünneplésére a
különböző országokban. Megismerheti a kis Jézus
születésének bibliai történetét és a legendás alakokat: Szent
Miklóst, Szent Lucát.

Erne, Andrea: Karácsony

A Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozat 36. kötetét
lapozgatva az óvodások és a kisiskolások a karácsonyi
ünnepkörrel ismerkedhetnek. Megtudhatják többek között,
mit ünneplünk karácsonykor, mi az az advent, miért kapnak
a gyerekek ajándékot, honnan származik a karácsonyfa,
hogyan ünnepelnek más országokban.

Kósa Csaba: Esztendő, te vígságszerző!
Jönnek a hónapok: küllők az év kerekén. Farsang,
gergelyjárás, pünkösd, húsvét, karácsony – a falu
esztendejében felfénylő ünnepek. Vonulásukban rend és
következetesség. megélednek a jeles napokhoz fűződő
vígságok, az egyházi vagy máig fennmaradt pogány
hagyományok.

Telegdi Ágnes: Téli ünnepkör
Ünnepi finomságok, varázslatos dekorációk, csillogó
ajándékötletek – Márton-naptól farsangig – és mindezek
története, hagyományaik, kialakulásuk eredete.

Tészabó Júlia: Karácsony - magyar hagyományok

Tészabó Júlia művészettörténész az ünnep múltját és jelenét
egyaránt feldolgozta a kötetben. A rendkívül gazdag
illusztrációs anyagot múzeumok és magángyűjtők legszebb
tárgyaiból válogattuk: régi és mai képzőművészeti
ábrázolásokat, fotókat, képeslapokat, hirdetéseket,
karácsonyi tárgyakat, díszeket.

Tészabó Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv

Hogyan alakultak ki az ünnepi szokások, hogyan kötődik a
karácsony a keresztény mitológiához, az ősi évkezdő
termékenységi népszokásokhoz, hogyan terjedt el a világon?
Miért állítunk ma is otthonunkban karácsonyfát? Kötetünk
ezekbe a titkokba szeretné beavatni olvasóit.

Trujillo, Eduardo: Keresd meg a karácsonyt!

A karácsony történetét, szellemiségét és a különböző
kultúrákban honos szokásait mutatja be a Keresd meg!sorozat legújabb kötete. Ez a csodás ünnep a világ minden
táján gyökeret vert, ám a hozzá kapcsolódó legendák és
szokások színes képet mutatnak. Ezt vázolja fel ez a kötet,
miközben természetesen rengeteg keresgélnivaló is megbújt
a lapokon.

Watt, Fiona: Kreatív karácsony
Ebben az izgalmas könyvben számtalan remek ötletet
találsz, melyek segítségével karácsonyi üdvözlőlapokat,
lenyűgöző díszeket és ínycsiklandozó finomságokat
készíthetsz.

