7
Dias de
Alegria
Natalina
Você se pergunta o que poderia fazer para espalhar um
pouco da alegria do Natal nesta época do ano? Use este
plano para espalhar essa alegria pela sua família e amigos.
Peça para alguém ajudá-lo a imprimir estas várias atividades,
e depois use-as durante a época de Natal.

Tenha um Natal repleto de
alegria!

1a Dia
Use estas “Molduras de Cartão de Natal”
para fazer cartões para a sua família e
amigos. Escolha a moldura que gostaria
de usar, para depois imprimir e colorir.
Em seguida crie seu próprio cartão de
Natal, fazendo um desenho no centro ou
colocando uma foto sua e de sua família.

2a Dia

3a Dia

Crie uma “Árvore de Natal da Gratidão.” Escreva coisas pelas
quais está agradecido e depois coloque-as numa árvore. Veja
quantas bolinhas de gratidão você consegue colocar na sua
árvore até o dia de Natal.

Você se pergunta que presentes pode dar este Natal?
Confeccione esta “Roleta de Generosidade Natalina,” e gire-a
para descobrir que atividade pode fazer para oferecer amor e
amabilidade a Jesus e aos outros.

4a Dia

5a Dia

Faça uma “Botinha de Natal de Papel” para alguém. Tenha perto
de você pedacinhos de papel e uma caneta, e quando pensar
em algo que gostaria de fazer ou dizer para uma das pessoas que
tem o nome nas botinhas, escreva em um pedacinho de papel e
coloque dentro da botinha dela. No dia de Natal, dê a botinha
para cada pessoa e descubram que tesouros estão lá dentro.

Imprimir e colorir o “Fantoches de Dedo Natalinos,” e depois
use-os para contar a história do primeiro Natal para seus
familiares e amigos.

6a Dia

7a Dia

Faça uma “Corrente Natalina de Papel.” Imprimir e colorir
os elos da corrente, e não se esqueça de criar alguns.
Una-os para formar uma corrente natalina, que poderá
usar para decorar o seu quarto.

Imprimir e colorir “Um Menino nos Nasceu.” Quando tiver terminado
de colorir, coloque-o onde as pessoas possam ver, como por
exemplo na porta da geladeira, para que elas também possam se
lembrar do presente de amor – Jesus – que comemoramos no Natal.
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