
КАК ДА ПОДГОТВЯ ПОДАРЪК? 
 

1. КУТИЯ ЗА ОБУВКИ 
Вземете празна кутия за обувки, стандартен 
размер, и я опаковайте с хартия за 
подаръци. Моля, опаковайте капака 
отделно. 

МОЛЕТЕ се за детето, което 
ще получи вашия специален 
подарък. 

 
 

2. МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ? 
Определете дали подаръкът ще бъде за 
момче или за момиче и възрастовата група: 
2-4, 5-9 или 10-14. Отпечатайте етикети. 
Отбележете възрастта на съобразения с пола 
етикет и го залепете отгоре на капака. 
 
 

3. НАПЪЛНЕТЕ КУТИЯТА С ПОДАРЪЦИ  
Напълнете кутията с разнообразни 
подаръци, които ще зарадват детето. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ списъка с 
идеи за подаръци. 

 
 

4. ПРЕДАЙТЕ ГОТОВИЯ ПОДАРЪК 
Сложете ластик около готовия подарък и го 
предайте (заедно с другите подаръци, които 
сте подготвили) в църквата във вашето 
населено място, която организира тази 
благотворителна акция ДО СРЕДАТА НА 
НОЕМВРИ на адрес: 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Малки колички, топки, кукли, плюшени играчки, 

хармоника, йо-йо, въже за скачане, играчки, които 

издават звуци или светят (добавете комплект 

допълнителни батерии) и др. 

 
Училищни материали  

Химикали, моливи и острилка, флумастери, 

пастели, блокче за рисуване, тетрадка, калкулатор, 

книжки за оцветяване, линия, триъгълник, детска 

ножичка и др. 
 
Лична хигиена  

Четка за зъби, паста за зъби, подходящ сапун, 
гребен, гъба за баня и др. 

 
Други  

Бонбони, близалки, дъвки, тениска, чорапи, 
шапка, шал, ръкавици, слънчеви очила, ластици и 
фиби, часовник, фенерче (с допълнителни 
батерии) и др. 

 
Лично послание  

В отделен плик можете да сложите лично послание 
до детето и снимка на вас или на вашето семейство. 
(Ако напишете името и адреса си, детето може да 
ви пише.) 

 
Не слагайте в кутията: 
Употребявани или повредени вещи; играчки свързани 
с война като ножове, пистолети, фигурки на войници; 
краткотрайни храни; течности и лосиони; лекарства и 
витамини; чупливи предмети; аерозолни кутии. 

История: Дейвид Кук полага начало на 
„Операция рождествено дете” в Уелс през 1990. 
Идеята е възприета от „Самаританс пърс” през 
1993. Подаръци се събират в 13 страни. От 1993 
насам са раздадени над 75 милиона кутии в 
повече от 125 страни.  
 

Мисия: да покаже Божията любов по осезаем 
начин на нуждаещи се деца по целия свят и 
заедно с местната църква по света да сподели 
благата вест за Исус. 
 

Всяка кутия предоставя възможност за 
благовестване. Една кутия на едно дете, веднъж 
в живота му. 
 

Играчки 

 

ИДЕИ ЗА 
ПОДАРЪЦИ: 

Свържете се с  ОРД България на: 

rozhdestveno_dete@yahoo.com  

 

 Изрежете. 

 


