
         Dzień dobry.
Wigilia Bożego Narodzenia - święta rodzinne

W całej Polsce niezależnie od regionu, praktycznie w każdej miejscowości
znajdzie się dom, w którym obchodzona jest Wigilia Narodzenia Pańskiego. Jest
to  bowiem  święto,  które  na  dobre  zaistniało  w  naszej polskiej  tradycji.  W
przygotowaniach  do  tego  wspaniałego  wieczoru,  biorą  udział  całe  rodziny:
wszyscy  zajmują  się  sprzątaniem,  zakupami,  a  także  w  miarę  możliwości
przygotowaniem  potraw.  Na  koniec  przystrajamy  choinkę.  Wigilia  w polskiej
tradycji  to  dzień  wyjątkowy,  ma  własne  zwyczaje  i  wiele  obrzędów  ze  sobą
powiązanych.  Wszyscy  spotykamy  się  przy  jednym  stole,  składamy  sobie
życzenia na nadchodzący rok.  Wigilia  to dzień,  w którym na nowo odżywają
polskie  obrzędy  i  zwyczaje.  W  świadomości  Polaków,  Boże  Narodzenie
zakorzeniło się jako wyjątkowy czas dla rodziny.

1.)  Zapraszamy  do  obejrzenia  prezentacji,  pt.  „Tradycje  i  zwyczaje
bożonarodzeniowe”.
https://bit.ly/3qQCeIo

2.) Na pewno zainteresuje Was również, jak katolicy na całym świecie obchodzą 
Święta Bożego Narodzenia:
https://youtu.be/b5Uu5TcYwpo

3.) Jeśli macie ochotę samodzielnie wykonać zabawki na choinkę,
to mamy dla Was kilka propozycji:
 
- Bombka z masy solnej lub porcelanowej.
Przepis na masę solną:
https://youtu.be/ljIP06Xfbpg

Przepis na masę porcelanową:
https://youtu.be/hdCASUHsvW4

Obejrzyjcie film mówiący o tym, w jaki sposób samodzielnie wykonać bombkę
 z masy solnej lub porcelanowej.
https://bit.ly/3qS2pys

- Bombka ze starych płyt.
https://bit.ly/3gJifqu
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-   Szopka z papierowych rolek.

 Przygotuj:
papierowe rolki, papier kolorowy, klej i nożyczki.
https://bit.ly/2KoVXxW

 Renifer z rolki:
https://youtu.be/VmzpDwz0gqk

4.) A teraz czas na relaks i zabawę :

- Świąteczne sudoku.
https://bit.ly/2WaU2jy

- Świąteczny escape room:
https://bit.ly/2KlvnGh

5.) Dekorujemy choinki oraz słuchamy piosenki, pt. „Stała pod śniegiem panna
zielona”:
https://youtu.be/6ZDR1jbKY6k

https://bit.ly/37acWNE

https://bit.ly/3ml6ms8

 https://bit.ly/3gG2NeN

6) Na zakończenie zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek:

https://bit.ly/3gLo86G

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą:
                                                                                         Wychowawcy świetlicy
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