
 

Świąteczne wydanie gazetki! 

Witamy stałych czytelników  

i sympatyków naszej przedszkolnej gazetki! 
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OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE 

 

W Polsce Boże Narodzenie pachnie choinką, siankiem pod białym obrusem  

i w szopce, ale także pysznymi świątecznym potrawami, które tylko raz w roku pojawiają się 

na wigilijnym stole. Nie to jest jednak najważniejsze. Dzień Wigilii, łamanie się opłatkiem  

i składanie sobie życzeń to chwila przebaczenia, wzruszeń, poczucia ciepła domowego 

ogniska, spotkań z najbliższymi. W tradycji chrześcijańskiej to przede wszystkim radość 

 z przychodzącego do nas Zbawiciela, którą chcemy się dzielić ze wszystkimi. 

Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jedną z 

najprzyjemniejszych dla dzieci jest na pewno ubieranie choinki. Najlepiej, aby w ozdabianie 

drzewka, byli zaangażowani wszyscy domownicy. Wspólnie z pociechami możecie 

przygotować własnoręcznie oryginalne ozdoby i łańcuchy na choinkę. W sklepach znajdziecie 

wiele drewnianych elementów, które wystarczy pomalować lub okleić. Można również 

wykorzystać przedmioty takie jak: spinacze do papieru, kartony, tektura, styropian, plastelina 

i modelina. Wspólnie możecie także wypiekać i ozdabiać pierniczki, które posłużą jako 

ozdoby. To wspaniała zabawa, a dzieci będą dumne, że ich wyroby ozdabiają świąteczne 

drzewko. Gdy dzieci dorosną, własnoręcznie robione ozdoby będą bardzo wartościową 

pamiątką.  

 

POTRAWY WIGILIJNE 

Tradycyjne 12 potraw wigilijnych nawiązuje do 12 apostołów. Według tradycji na 

stole powinny znaleźć się dary ziemi: z pola, lasu, sadu i wody. Dlatego na Wigilię podaje się 

zupę grzybową, karpia, kompot z suszonych owoców, ciasto z makiem. Warto jednak 

pamiętać, że wigilijne dania różnią się w zależności od regionu. W Wielkopolsce i na Śląsku 

podaje się zupę rybną, a w Małopolsce i we wschodniej Polsce barszcz albo grzybową. 

Na  Śląsku popularna jest także siemieniucha, czyli zupa z siemienia lnianego. 

Bardzo ciekawą rodzinną tradycją może być wspólne lepienie pierogów lub robienie 

ciast. Dobrym pomysłem jest także wkłuwanie goździków w skórkę pomarańczy i położenie 

ich na stole jako dekorację. Pomarańcze i goździki będą pięknie pachnieć, a Twojej rodzinie 

święta szybko skojarzą się z tym przyjemnych zapachem. Nie przejmuj się bałaganem czy 

drobnymi niepowodzeniami w kuchni – najważniejsze, żeby rodzina wspólnie spędzała czas, 

robiąc rzeczy, na które na co dzień nie zawsze jest czas. 

 

http://www.tatento.pl/a/246/dzieci/zabawy-na-pogode-i-niepogode/na-swieta-i-wazne-dni/jak-zrobic-glinianego-aniolka-na-choinke
http://www.tatento.pl/zabawy-dla-dzieci/kategoria-maly-artysta/kartonowy-aniolek-art683.html
http://www.tatento.pl/a/245/dzieci/zabawy-na-pogode-i-niepogode/na-swieta-i-wazne-dni/pierniczki-na-choinke-zrobcie-je-z-maluchami
http://www.tatento.pl/a/247/dzieci/zabawy-na-pogode-i-niepogode/na-swieta-i-wazne-dni/jak-zrobic-pierniki-z-witrazem-na-choinke
http://www.tatento.pl/a/247/dzieci/zabawy-na-pogode-i-niepogode/na-swieta-i-wazne-dni/jak-zrobic-pierniki-z-witrazem-na-choinke
http://www.tatento.pl/porady-dla-rodzicow/kategoria-eko-pysznosci/jak-przyrzadzic-kompot-art374.html


 

 

 

  

SIANO POD OBRUSEM 

Choinka ubrana, potrawy przygotowane, co teraz? Czas na dekorację stołu. Przede 

wszystkim musimy pamiętać o ułożeniu sianka pod obrusem. Jest to nawiązanie do żłóbka, w 

którym na świat przyszedł Jezus, a także symbol prostoty i skromności. Sianko pod stołem ma 

również zapewnić domownikom pomyślność w nadchodzących roku. Dzieci z pewnością z 

chęcią wypełnią ten obowiązek. To także dobry moment do rozmowy o symbolice wigilijnych 

tradycji. Najmłodszych możemy także zaangażować w układanie serwetek – może wspólnie 

nauczycie się nowego sposobu np. składania serwetek w gwiazdę wigilijną? Dzieci można 

poprosić o pomoc w układaniu talerzy, przy czym zawsze pamiętajmy, aby było jedno 

nakrycie więcej dla niespodziewanego gościa. Jest to również symbol pamięci o osobach, 

których już z nami nie ma.   

 

OPŁATEK I KOLACJA WIGILIJNA 

Według tradycji zasiadamy do kolacji wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się pierwsza 

gwiazdka. Jest to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła Trzem Królom odnaleźć 

miejsce narodzin Jezusa. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki to zadanie, które najlepiej 

powierzyć dzieciom. Kiedy już pociechy ją zobaczą (co na pewno sprawi im wiele radości), 

możemy wspólnie zasiąść do kolacji. Na początku należy podzielić się opłatkiem i złożyć 

sobie życzenia, co jest bardzo ważnym elementem wigilijnej kolacji. Warto także kultywować 

tradycje śpiewania kolęd. Może Twoja pociecha lubi grać na jakimś instrumencie? Taki mini 

występ na pewno będzie dla niej świetnym doświadczeniem. 



Podczas kolacji należy spróbować wszystkich potraw i aby nie narzekać na brak pieniędzy – 

koniecznie jeść potrawy z makiem. Na Śląsku pomyślność przynoszą drobne pieniądze leżące 

na stole obok opłatka. Zwraca się także uwagę na kierunek, w którym idzie dym po zgaszeniu 

świecy. Jeśli kieruje się w stronę drzwi, być może kogoś w przyszłym roku zabraknie. Po 

kolacji warto zachować łuskę karpia i nosić ją w portmonetce – dzięki temu będziemy mieli 

dużo pieniędzy. Warto opowiadać dzieciom o tych przesądach, które są elementem naszej 

kultury 

Święta, święta i po świętach... 

Bardzo ważne jest, aby dzieci zapamiętały święta jako magiczny czas, a nie kolejną okazję do 

otrzymania prezentów. Dlatego angażowanie ich w przygotowania i tworzenie drobnych 

rodzinnych tradycji jest ogromnie ważne. Aby uświadomić dzieciom, że w wigilię nie są 

najważniejsze prezenty, możemy również zachęcać je do wykonywania samodzielnie 

upominków dla innych. Tym samym sprawimy, że dzieci będą miały swoje świąteczne 

obowiązki, które staną się zarazem wspaniałą zabawą. Warto także utrwalać świąteczne 

chwile, być może Wasza rodzina co roku będzie robiła sobie wspólne zdjęcie? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta w Wielkiej Brytanii 
 

                Święta Bożego Narodzenia w Polsce różnią się od tych w Wielkiej Brytanii. 

            W Zjednoczonym Królestwie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia. 

Jednak w przeciwieństwie do Polski, dzień ten nie ma tak rodzinnego i symbolicznego 

znaczenia. W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne kolorowe 

skarpety tzw. STOCKING. Następnego dnia, z samego rana czekają na nie prezenty! Każde 

dziecko chcąc podziękować Gwiazdorowi za prezenty, zostawia mu pod choinką szklankę 

mleka i ciasteczka. 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała brytyjska rodzina zbiera się 

na uroczystej kolacji, na której podawany jest pieczony indyk a na deser obowiązkowo pudding. 

Natomiast 26 grudnia jest to tzw. BOXING DAY. Nazwa tego święta pochodzi od wyrazu 

BOX=PUDEŁKO. Tego dnia prezentami obdarowuje się pracowników, przyjaciół. 

Nasz słowniczek  

ANGEL – Anioł 

CANDLE – Świeczka 

CHRISTMAS CAROL - Kolęda  

CHRISTMAS CRIB – Szopka                                             

 

 

CHRISTMAS EVE – Wigilia 

CHRISTMAS GREETINGS – Życzenia Świąteczne 

CHRISTMAS MIDNIGHT MASS - Pasterka 

CHRISTMAS TREE - Choinka 



THE FIRST STAR – Pierwsza Gwiazdka 

GIFT / PRESENT - Prezent 

MISTLETOE - Jemioła 

REINDEER - Renifer 

SANTA CLAUSE / FATHER CHRISTMAS – Święty Mikołaj 

SHEPHERD - Pasterz 

SNOW – Śnieg 

SNOWMAN – Bałwan 

STOCKING - Skarpeta na prezenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



Aktywne święta - co zrobić, by w święta nie siedzieć tylko 

przy stole? 

Święta nieodmiennie kojarzą się z biesiadowaniem przy stole. Kiedy już przy nim 

zasiądziemy, rzadko od niego wstajemy przez następnych kilka dni. A gdyby zamiast 

kolejnych godzin przy makowcu i – co tu kryć – telewizji, spędzić czas aktywnie? Spacer, 

łyżwy czy nordic walking to także doskonały, a przede wszystkim zdrowszy sposób na relaks 

i zapobiegnięcie narastaniu świątecznej „oponki”. 

Jeśli chcesz się dobrze czuć w święta, ale również po nich, powinieneś spędzić je aktywnie. 

Pamiętaj, że nie warto się przejadać - świąteczne potrawy najlepiej dawkować sobie w 

niewielkich porcjach. Ale przede wszystkim, zamiast przesiadywać przy stole - wyjdź z 

domu! 

Idź na spacer 

Kto powiedział, że w święta mamy spędzać tylko przy stole? Przecież spędzanie wolnego 

czasu z rodziną wcale nie równa się siedzeniu w domu. Wręcz przeciwnie - wspólny, 

rodzinny spacer sprzyja zacieśnianiu rodzinnych więzi. 

I na spacer może wybrać się każdy – rodzice, dziadkowie, dzieci – i nie potrzeba sportowego 

stroju, jedynie wygodne buty. Nie dość, że się dotlenimy, to jeszcze pozwolimy zjedzonym w 

nadmiarze pokarmom "ułożyć się" w przewodzie pokarmowym. 

W czasie godzinnego spaceru spalisz około 230 kcal. Szybki marsz (7 km/h), to już spalonych 

niemal 300 kcal. 

A oto niektóre zalety spacerów: 

• poprawiają koncentrację 

• pomagają walczyć z depresją 

• służą zdrowemu sercu, sprawiają bowiem, że żyły i tętnice są bardziej elastyczne, 

dzięki czemu krew lepiej krąży w naszym ciele 

• obniżają ciśnienie krwi, 

• wpływają na usprawnienie metabolizmu, 

• wzmacniają aparat ruchu zarówno kostny, jak i mięśniowy. 

 

 

 

 

 

 

 



Weź kije 

Jeśli spacer to dla ciebie za mało, i jesteś fanem nordic walking, nie zapomnij zabrać na 

święta kijów, odpowiedniego, oddychającego i ciepłego stroju oraz obuwia. Okazuję się, że 

podczas treningu nordic walking spalamy od 400 do 450 kalorii na godzinę, angażując przy 

tym 90% mięśni naszego ciała, podczas gdy tradycyjny marsz pochłania w tym samym czasie 

znacznie mniej, bo około 280 kalorii na godzinę. Podczas treningu nasze tętno wzrasta o 

około 5-17 uderzeń na minutę (jest więc wyższe o około 13% niż w trakcie zwykłego 

marszu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idź na sanki lub zorganizuj kulig 

Pod warunkiem oczywiście, że spadnie śnieg... Jeśli choć raz w życiu byliście na kuligu, 

wiecie, jaka to frajda. Na sankach jeździł każdy… w dzieciństwie. Ci, którzy mają dzieci, 

mogą bawić się na sankach razem z nimi. Można się zmęczyć samym wciąganiem sanek na 

górkę! To nawet pewna forma „interwałów” - wysiłek pod górkę, odpoczynek – z górki. Zimą 

nic tak nie cieszy, jak biały puch na dworze. Odkryjcie w sobie dziecko, możecie sobie na to 

pozwolić! Przecież idą święta... 

 

  



 

 



    

                   

Zagadki  
o Świętach  

Bożego Narodzenia 

 
 

1. Co to za kochany święty, 

co przynosi nam prezenty? 

2. W święta uroczyste, grudniowe, 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe, 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana.  

3. Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne,  

przez dzieci kochane. 

4. Co roku wyrusza w długą drogę, 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę, 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? 

5. Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom... 

6. Długim sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają! 



Świąteczne 

gotowanie 
Pieczenie wspólnie z dziećmi to fajna zabawa.  

 

Pierniczki  

Składniki: 

2,5 szklanki maki 

80 g masła ( może być roślinne) 

0,5 szklanki cukru 

0,5 szklanki miodu ( można dodać mniej)  

1 jajko 

1 łyżeczka sody  

2 łyżki przyprawy do piernika 

1 łyżka cynamonu ( można dodać szczyptę kakao) 

 

W garnuszku rozpuszczamy masło, miód cukier, przyprawę do piernika i cynamon. Gdy 

ostygnie dodajemy do mąki, jajka i sody. Wyrabiamy ciasto, które później wkładamy na co 

najmniej 4-5 godzin do lodówki ( najlepiej przygotować je dzień wcześniej i przechowywać w 

szczelnej torebce). Będzie wtedy bardziej plastyczne. Ciasto rozwałkowujemy na placek o 

grubości ok 5 mm i wykrawamy pierniczki. Pieczemy w temperaturze ok 170 stopni ok 10-12 

min. Radzę od razu przygotować przynajmniej podwójną porcję ciasta. Po ostygnięciu możemy 

je udekorować co stanowi wspaniała zabawę dla dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda 

chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 

pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych 

świąt Bożego Narodzenia! 

Życzy Dyrekcja  

oraz  

Pracownicy Przedszkola Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego 

w Grodzisku Mazowieckim 

 

 
 


