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Temat:  „Choinkowe rozmaitości” 

 

 

 

 

 



Kryteria sukcesu: 

 

 Kultywuje tradycje bożonarodzeniowe 

 Poznaję kulturę innych krajów 

 wykonuję pracę plastyczno- techniczną zgodną z instrukcją 

 przygotowuje słodki deser na chłodne wieczory 

 

Choinka nie od zawsze była symbolem świąt Bożego Narodzenia. Pierwotnie 

związana była z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie 

zielonego drzewka. Podobno, w starożytnym Rzymie dekorowano drzewka 

metalowymi elementami z okazji święta Saturna. 

 

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia i 
odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe, pojawiło się w 

XVI wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie "drzewo 
dobrego i złego" w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w wigilię Bożego 

Narodzenia. 

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je 
ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim 

zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt w 
domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich 

Niemczech. 

Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach 
Europy Północnej i Środkowej. 

W XIX wieku choinka zawitała w Anglii i Francji, a potem do krajów Europy 
Południowej. Od tej pory jest najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego 

Narodzenia. 
 
 
 

Praca plastyczna: 

Dziś pragnę Wam zaprezentować wykonanie papierowej choinki. 

 

 



 

Do wykonania drzewka będziecie potrzebowali: 

- zielony kolorowy papier 

- klej 

- nożyczki 

- cekiny, pomponiki, brokat 

 

Poniżej link do filmu, w którym pokazane jest jak krok po kroku wykonać własną 

choinkę: 

 

krokotak | DIY Paper Christmas Trees 
 
 
 

A kąciku kulinarnym dziś przygotowujemy gorącą czekoladę z 
piankowym bałwankiem 

 
 

Taki gorący napój posmakuje chyba wszystkim, a jego przygotowanie to czysta 
przyjemność.  

Wystarczy przygotować gorącą czekoladę (lub kakao), a z pianek, paluszków i 
czekoladowej posypki „ulepić” świątecznego bałwanka, który będzie klimatyczną i 

smaczną ozdobą kubka. 

 
 

 
 
 

 
Smacznego! 

 
 

http://krokotak.com/2016/11/diy-paper-christmas-trees/


 
Podczas pracy plastycznej i wolnej chwili zapraszam Was do wysłuchania 

świątecznych piosenek: 
 

A Mikołaj Pędzi - Piosenki Świąteczne | HeyKids - YouTube 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AmBcYFEs1N4

