
Propozycje zabaw w ramach zajęd świetlicowych na tydzieo 14 – 22 grudnia 2020 

Tematyka tygodnia: OOOccczzzeeekkkuuujjjeeemmmyyy   śśśwwwiiiąąąttt   BBBooożżżeeegggooo   NNNaaarrrooodddzzzeeennniiiaaa 

 
 Przypominamy tradycje bożonarodzeniowe i rozbudzamy radosny świąteczny nastrój 
 Sianko pod obrusem  

Tradycja nakazuje, aby położyd siano pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie.  

 Pierwsza gwiazdka  
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się tradycyjnie wraz z pierwszą gwiazdką na 
niebie. Symbolicznie nawiązuje to do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej 
narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej 
Królowie.  

 Wspólna modlitwa  
Wigilijną kolację, która jest w polskiej tradycji kolacją postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem 
fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa. 

 Opłatek  
Przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest 
jednym z najpiękniejszych symboli w świątecznej tradycji. Dzielenie się 
opłatkiem to symbol pojednania i przebaczenia, znak przyjaźni i miłości, 
który wyraża chęd bycia razem. Dawniej opłatki były wypiekane na 
plebaniach, w klasztorach i roznoszone po domach.  

 Dodatkowe nakrycie  
Na stole ustawia się dodatkowe nakrycie, jedno więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono 
przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. Dodatkowe nakrycie ma nam przypominad o naszych 
bliskich, którzy są nieobecni i którzy nie mogli dotrzed na wieczerzę wigilijną.  

 Świeca wigilijna 
Zwyczaj pochodzi z Holandii. W wieczór wigilijny przed wejściem do każdego domu 
ustawiano płonący lampion lub zwykłą świecę. Światło oświecało drogę i miało byd 
znakiem zaproszenia dla rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził się w każdym domu.  

 Szopka  
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia sięga XIII wieku i pozwala 
wyobrazid sobie miejsce narodzenia Jezusa.  

 Potrawy  
Zestaw wigilijnych potraw jest różny w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, 
jednak  zwyczajowo na stole powinno byd dwanaście potraw. Spróbowanie każdej z nich ma 
zapewnid szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potrawy wigilijne  to czerwony barszczyk  
z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba), kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak i kompot  
z suszonych owoców.  

 Choinka  

W tradycji chrześcijaoskiej zieleo i świeżośd choink to symbol Chrystusa, 
jako źródła nieprzemijającego życia. Jednak dopiero pod koniec XIX 
wieku, choinki stawały się coraz bardziej popularne w katolickich 
domach. Według tradycji choinka była zawsze zdobiona świecami lub 
kolorowymi światełkami. W ten sposób stała się symbolem światła  
i nadziei, a także życia. Natomiast składanie prezentów (darów) pod 
choinką, jest naśladowaniem dobroci.  

 Wspólne kolędowanie  

Radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy 
wigilijnej to tradycja, dzięki której tworzymy jeszcze bardziej świąteczny 
klimat. Melodie towarzyszące nam co roku przypominają, co tak 
naprawdę ważne jest w tych świątecznych dniach, a wspólne kolędowanie 
z rodziną sprawia, że w domu gości jeszcze więcej radości.  



 Jak zrobid zimowe ozdoby? 

 harmonijkowe ozdoby – aniołki i choineczki  

http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/11/harmonijkowe-mobile-anioki.html 

 

 bombki z efektem 3D  

http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/11/bombki-z-efektem-3d.html 

 

 prosty łaocuch z bibuły na choinkę 

https://miastodzieci.pl/zabawy/lancuch-z-bibuly/ 
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 łaocuch z choinkami  

https://miastodzieci.pl/zabawy/sliczna-ozdoba-lancuch-z-choinkami/ 

 

 serduszko na choinkę 

https://miastodzieci.pl/zabawy/serduszko-na-choinke/ 

 
 wigilijny świecznik z pomaraoczy 

https://miastodzieci.pl/zabawy/wigilijny-swiecznik-z-pomaranczy-dla-dzieci/ 

 

 świąteczny świecznik z cynamonu 

https://miastodzieci.pl/zabawy/swiecznik-swiateczny/ 
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 Kolędowanie czas zacząd – Najpiękniejsze polskie kolędy 

https://www.youtube.com/watch?v=Syo9wn-Ow8I 

 

 Rusz głową – przedświąteczne łamigłówki 

 Quiz online –  Polskie Tradycje Bożonarodzeniowe 

https://polonia.edu.pl/swiatecznyquiz/ 

 

 Pomóż Mikołajowi wydostad się z labiryntu 

 
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/swiateczny-labirynt-puzzle-z-sw-

mikolajem?version=print 
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Pomóż św. Mikołajowi dostarczyd prezenty przez kominy. Nie omio ani jednego. 

Korzystaj ze schodów i drabin. Nie wolno mu skakad lub wspinad się po ścianach. 

 
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/swiateczne-puzzle-labirynt 
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Pomóż św. Mikołajowi dostarczyd worek pełen prezentów 

 
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/swiateczne-puzzle-z-sw-mikolajem 
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https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/12/boze-narodzenie-karty-pracy-dla-klas-1-3.html 
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