Τέχνες
Πολύ παλιά
στη Βηθλεέμ
Κείμενα: Λόρι Σ. Φρόεμπ
Εικο/ση: Κλοντίν Ζεβρί
Εκδόσεις Ψυχογιός
Σελ.: 10 - Τιμή: 12,20 €

Πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε μια ταπεινή
φάτνη στη Βηθλεέμ, ήρθε στον κόσμο ο Υιός του
Θεού. Το σημαντικότερο γεγονός της Ιστορίας
αναδεικνύεται σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, με εύληπτο κείμενο, πανέμορφες τρισδιάστατες εικόνες
και κινούμενες φιγούρες.

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές
Εκδόσεις Κέδρος
Μετάφραση: Νοέλα
Ελιάσα
Σελ.: 52 - Τιμή: 10,00 €

Κόψε! Δίπλωσε! Έφτιαξες ένα αγγελάκι! Κόψε! Δίπλωσε! Κόλλησε! Έφτιαξες ένα παζλ …μια βαρκούλα
…ένα βιβλίο κόμικ …μια νιφάδα …δύο επιτραπέζια
παιχνίδια …μια φάτνη …ένα χιονάνθρωπο …και δυο
κινούμενες εικόνες! 12 δημιουργικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές για υπέροχες γιορτές!

Διακόσμηση

Χριστουγεννιάτικες Συμβουλές
1. Σε κάθε περίπτωση βοηθήστε στο να
προστατεύσουμε τα δάση μας και προτιμήστε να αγοράσετε ψεύτικο δέντρο. Είναι
πιο σημαντικό το μέλλον μας από τις 15
ημέρες των γιορτών, εάν θέλετε βέβαια
κάτι φυσικό μπορείτε να αγοράσετε Αλεξανδρινά σε γλάστρα τα οποία μπορείτε να
διατηρήσετε και μετά τις γιορτές.
2. Ξεκινήστε διαλέγοντας ένα πρωταγωνιστικό χρώμα για το δέντρο σας και
εμπλουτίστε με μικρές χρωματικές πινελιές. Τα στολίδια σας θα αναδειχθούν
καλύτερα όταν δεν υπάρχει συνωστισμός
χρωμάτων.
3. Τοποθετήστε τα φωτάκια του δέντρου
ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω για
να επιτύχετε ομοιομορφία. Εάν έχουν πολλά χρώματα τα στολίδια σας προτιμήστε
λευκά φωτάκια.
4. Προμηθευτείτε με μικρά κλαδιά από

έλατο και γκι και στολίστε διάφορα κασπώ,
πιατέλες ή κεριά. Επίσης χρησιμοποιείστε
κουκουνάρια και καρύδια.
5. Φτιάξτε μικρά φιογκάκια και δέστε τα
στις άκρες των κλαδιών του δέντρου σας.
Θα σας γεμίσει χρώμα χωρίς να χρειάζεται
να διαθέσετε πολλά χρήματα.
6. Για όσους έχετε μικρά παιδιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια παιχνίδια
για το στολισμό του δέντρου σας, όπως μικρά λούτρινα ζωάκια ή ξύλινα παιχνίδια.
Ακόμη κρεμάστε μικρές ζωγραφιές του
παιδιού σας.
7. Ανατρέξτε στα παλιά έθιμά μας και
στολίστε ένα καράβι αντί για το κλασικό
δέντρο. Θα διαπιστώσετε ότι είναι περισσότερο πρωτότυπο από ότι υπολογίζατε
και θα κερδίσετε τις εντυπώσεις.
8. Δέστε τις πετσέτες του γιορτινού τραπεζιού σας με τις μικρές μεταλλικές φόρ-

μες κοπής για τα κουλουράκια.
9. Χρησιμοποιήστε μικρά φαναράκια με
κεριά και σκορπίστε τα σε διάφορα σημεία
του σπιτιού. Θα δημιουργήσετε έτσι πολλές
μικρές φωτεινές εστίες που θα τονίσουν το
γιορτινό πνεύμα.
10. Κόψτε από τις περσινές Χριστουγεννιάτικες κάρτες διάφορες παραστάσεις. Δέστε τις με κορδελάκι στα δώρα και γράψτε
πάνω τους για ποιον προορίζονται.
11. Τυλίξτε τα δώρα των αγαπημένων
σας σε ύφασμα με Χριστουγεννιάτικα θέματα αντί για χαρτί συσκευασίας.
12. Μην ξεχάσετε το εξωτερικό του σπιτιού σας χωρίς βέβαια να το παρακάνετε.
Ένα στεφάνι στην πόρτα ή μία γιρλάντα
στο μπαλκόνι σας θα δώσει τη νότα που
θέλετε.
από την Μαρία Χατζησταύρου / Διακοσμητρια
mchatzistavrou@westattica.gr

