
Czy znacie tradycje obowiązujące w Boże Narodzenie?  Ten filmik Wam je przypomni. 

Wejdź w link : 

https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs 

 

Rozwiąż zagadki bożonarodzeniowe : 

1. Zalepione starannie, falbanka na obrzeżu. Z kapustą i grzybami czekają na 

talerzu. 

2. Kto czerwony worek dźwiga i na saniach szybko śmiga? Co to jest za dziwny 

święty, co rozdaje dzieciom prezenty? 

3. W gospodarstwie na wsi domkiem jest dla koni, lecz kiedyś, w noc cudowną, 

Jezuska schronił. 

4. Cztery nogi i poroże, a na szyi dzwoneczek. Ciągnie sanie Mikołaja w wigilijny 

dzionek. 

5. Pięknie zdobią choinkę. Są małe albo duże, okrągłe, delikatne i kruche w swej 

naturze.  

 

Czas na piosenkę   https://www.youtube.com/watch?v=HKH1O6Q8bnw 

Tekst: 

Proszę o dwa 

Pudła klocków, które każdy już ma 

Brat bardzo chce mieć pluszowego lwa 

Tacie daj czas 

By odpoczął i przytulał wciąż nas 

Mamie daj uśmiech i formę do ciast 

 

Wierzymy, że ty 

O święty Mikołaju 

Przynosisz Dobro nam 

I mówisz „lubię dzielić się tym co mam” 

Rozdajesz nam Nadzieje 

By z Wiarą patrzeć w dal 

A Miłość to największy twój dar 

O! O! O! 

Miłość zbliża nas! 

 

Proszę o dom 

Mamę tatę którzy kochać mnie chcą 

Błagam o zupę, na noc ciepły kąt! 

https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs
https://www.youtube.com/watch?v=HKH1O6Q8bnw


Daj za co żyć 

Mniej posiadać, za to bardziej być 

Chcę się szczęśliwie zakochać, chcę śnić! 

 

Wierzymy, że ty 

O święty Mikołaju 

Przynosisz Dobro nam 

I mówisz „lubię dzielić się tym co mam” 

Rozdajesz nam Nadzieje 

By z Wiarą patrzeć w dal 

A Miłość to największy twój dar 

O! O! O! 

 

Bo Prośba to znak, że czegoś brak 

A w nas jest strach, że stracisz gdy coś dasz 

Mikołaj uczy nie bójcie się 

Oddajcie wszystko, a Bóg wypełni was 

O święty Mikołaju 

Przynosisz Dobro nam 

I mówisz „lubię się dzielić tym co mam” 

 

O, święty Mikołaju 

Przynosisz Dobro nam 

I mówisz „lubię dzielić się tym co mam” 

Rozdajesz nam Nadzieje 

By z Wiarą patrzeć w dal 

A Miłość to największy twój dar 

 

Praca plastyczna BOŻONARODZENIOWE ŚWIECZKI: 

Potrzebujecie: 

 kolorowy papier techniczny 

 nożyczki 

 klej 

 mazak lub czerwona kredka pastelowa 

Postępujcie krok po kroku…. 

Do wykonania świeczek potrzebujemy dwa paski białego papieru szerokości trzech 

centymetrów, które sklejamy ze sobą tworząc literę V. Zaginamy na przemian tak, aby 

powstała harmonijka. Na górze świeczki przyklejamy płomienie wycięte z żółtego 

papieru technicznego którego krawędzie pomalowane są czerwonym flamastrem lub 



kredką pastelową. Gałązki świerkowe wycinamy z zielonego bloku technicznego i 

nacinamy jej krawędzie tworząc igły świerku. Świeczki przyklejamy w dowolnym 

miejscu gałęzi. 

Umieszczam krótki filmik, który pomoże Wam w pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=c18s25FVeh0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c18s25FVeh0

