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WORD SEARCH
PUZZLE
Find 6 hidden words.
Drodzy Rodzice!
Świąteczne łamigłówki Eddiego uczą i bawią - rozwijają spostrzegawczość, małą motorykę
oraz wprowadzają czytanie prostych słów. Prosimy o wsparcie młodszych dzieci
w rozwiązywaniu ich, starsze mogą zmierzyć się z wyzwaniem same, a następnie sprawdzić
odpowiedzi na stronie edubears.pl/christmaspuzzles2018
Pamiętajmy, że najcenniejszy prezent jaki możemy dać naszemu dziecku na Święta to nasz
czas i zainteresowanie! Ponieważ komunikacja z maluchami nie zawsze jest prosta chcemy
Wam udzielić wsparcia – zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Akademii Rodzica.
Jest to inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na aspekty związane z nauczaniem
języków, ale w bardzo szerokim spektrum. Znajdziecie u nas artykuły, wykłady i webinaria,
których celem jest wsparcie rodziców w budowaniu relacji oraz komunikacji ze swoimi
pociechami. Bądźcie z nami na edubears.pl/blog oraz na
TeddyEddieAngielski

teddy_eddie_official

Eddie's
Christmas
Puzzles
www.edubears.pl

miejsce
na pieczęć
szkoły

MAZE
Eddie can't find his present.
Will you show him the way?

SPOT THE DIFFERENCES
Find 5 differences in the pictures.

www.edubears.pl

Quiz

1. Does salt count as a separate dish in Bulgaria?
a.YES
b. NO
2. What do the Chinese give as giﬞs?
a. oranges
b. apples
c. plums
3. What is a sign of good luck in the Czech Republic?
a. a silver bird
b. a golden pig
c. Teddy Eddie
4. What is the meaning of Joulupukki in Finland?
'CHRISTMAS _G _O _A _T '
5. How long is Christmas celebrated in Mexico?
a. 10 days
b. 22 days
c. 40 days
6. What does Santa get in New Zealand?
a. a beer and some pineapple chunks
b. a glass of milk and some cookies
c. a carrot
7. In the UK, Santa is believed to:
a. dance with a hula hoop.
b. read children's leמּers through the smoke.
c. eat up the food from children's fridges.

Drodzy Rodzice!
Misją Savvy Eda jest rozwijanie w uczniach ciekawości świata. Nasz świąteczny quiz ma
za zadanie przybliżyć bożonarodzeniowe tradycje z różnych zakątków naszego globu.
Zerknijcie na niego wraz z dzieckiem i spróbujcie odgadnąć odpowiedzi pomagając sobie
tekstami z środka. Rozwiązania znajdziecie na stronie edubears.pl/christmaspuzzles2018
Pamięta jmy, że na jcennie jszy prezent jaki możemy dać naszemu dziecku
na Święta to nasz czas i zainteresowanie! Ponieważ komunikacja z dorastającymi dziećmi
nie zawsze jest prosta chcemy Wam udzielić wsparcia – zapraszamy do wzięcia udziału
w naszej Akademii Rodzica. Jest to inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na aspekty
związane z nauczaniem języków, ale w bardzo szerokim spektrum.
Znajdziecie u nas artykuły, wykłady i webinaria,
których celem jest wsparcie rodziców w budowaniu
relacji oraz komunikacji ze swoimi dziećmi.
Bądźcie z nami na edubears.pl/blog
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Ed's
Christmas
Quiz

In the UK, children
write leמּers to Santa
and toss them into the
ﬁreplace. It is believed
that Santa can read
the leמּers through
the smoke.

Christmas
Around
the World

In Finland, Santa is known
as Joulupukki, which means
'Christmas Goat'. Children
get presents from
the 'Goat' aﬞer
the Christmas meal.

In Bulgaria,
the Christmas meal
should have an odd
number of dishes.
Salt, pepper and sugar
count as separate
dishes.

In the Czech
Republic, people
hope to see a vision
of 'the golden pig'
on the wall,
which is a symbol
of good luck.

In China, people give apples.
The apples are wrapped up in coloured
paper or have Christmas messages
printed on their skin. Giving an apple
means 'I wish you peace'.

In Mexico, Christmas is celebrated
from December 16th to January 6th.
Mexicans take part in 'Posada' processions,
which celebrate the story of Joseph
and Mary looking for a place to stay.

In New Zealand, children leave carrots
for Santa's reindeer and a beer and
some pineapple chunks for Santa.

