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Zajęcia świetlicowe  

W ramach zajęć świetlicowych zachęcam do czytania i rozmów z domownikami 

na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz do zgadywania zagadek 

tematycznych i rozwiązywania rebusów. 

 „Domowe przygotowania do Wigilii”. 

„Jaś i jego rodzina przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Rodzice z 

dziećmi wybierają się po choinkę do lasu – wybierają najpiękniejszą i zabierają 

ją do domu. Wspólnie stroją choinkę ozdobami, które wcześniej sami zrobili. 

Tatuś przypina lampki, a mamusia, Jaś i jego siostra Małgosia wieszają ozdoby. 

Każdy ma przydzielone zadanie. W Wigilię dzieci nakrywają stół, stawiają 

świece, ustawiają talerze i rozkładają sztućce. Tatuś smaży rybę, a mamusia lepi 

pierogi z grzybami w kuchni. W domu panuje miła, świąteczna atmosfera. 

Wszyscy są życzliwi, uśmiechnięci i radośni względem siebie. Wieczorem kiedy 

wszystko jest gotowe siadają do wigilijnego stołu. Dzielą się opłatkiem, śpiewają 

kolędy i składają sobie życzenia. Cieszą się prezentami, które znaleźli pod 

choinką”. 

Rozmowa np. z rodzeństwem na temat treści opowiadania. 

– Gdzie rosła choinka?  

– Gdzie zabrali choinkę z lasu?  

– Co smażył tata? 

– Co lepiła mama w kuchni? 

– Jaka jest atmosfera w domu podczas świąt? 

– Co zrobiły dzieci z choinką?  

– Co znalazły dzieci pod przystrojoną choinką? 

 

 Rozwiązywanie zagadek łączących się tematycznie ze świętami: 

Przyniesioną z lasu pięknie wystroimy, 

na niej najpiękniejsze  bombki powiesimy. 

Te złote – lubią nosić panie, te papierowe choinka dostanie. 

Pudełeczka i paczuszki, torebki i paczki 

w groszki, gwiazdki oraz w małe szlaczki. 



 

 

W środku pewnie coś miłego od Świętego dla każdego. 

 

W paseczki, gwiazdeczki, błyszczące, matowe. 

Podłużne, okrągłe, stare i nowe. 

Dzisiaj ozdobią gałązki świerkowe. 

Zielona, z lasu wzięta, 

Wesoło nam z nią w święta. 

Igieł ma więcej od krawca, 

A nawet więcej od jeża. 

Zimą i latem taka sama, 

Zawsze zielona i świeża. 

Jakie to święta gwiazdka zaczyna 

a w żłobie leży mała Dziecina? 

 

Co to są za gwiazdki, odpowiedzcie śmiało, 

które stroją ziemię w sukieneczkę białą? 

 

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami, 

można je zobaczyć nocą, wieczorami. 

 

Ma czerwona czapkę, długą siwą brodę, 

Niesie nam prezenty, ośnieżoną drogą. 

 

Mieszka w drewnianej łupince, w święta wisi na choince. 

 

Iglasta panienka, w święta szatę zmienia. 

Zieloną suknię, w barwy tęczy zmienia. 

 

Pod choinką się pojawia, gdy gwiazdka zabłyśnie. 

Kryje w sobie niespodziankę, o której nie śniliście. 

 

W tym ubogim domku, mieszkają zwierzęta. 

Tam też nocowała, rodzina święta. 

 

Co to za dzień jedyny w roku 

Który jednoczy ludzi wokół. 

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie 

Żal i gniew zaraz pryśnie. 

 



 

 

 

Spróbujcie rozwiązać rebusy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Życzę wszystkim najpiękniejszych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w rodzinnym gronie oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

                                                                                          Lucyna Strycharz 


