
Zajęcia świetlicowe 22 grudnia 2021 r. Dzień dobry. Wigilia w polskiej tradycji to dzień 

wyjątkowy, ma własne zwyczaje i wiele obrzędów ze sobą powiązanych. Wszyscy 

spotykamy się przy jednym stole, składamy serdeczne życzenia na nadchodzący rok. Wigilia 

to dzień, w którym na nowo odżywają polskie obrzędy i zwyczaje. A teraz wspólnie 

obejrzymy film animowany, pt.,,Opowieść 

wigilijna”. www.youtube.com/watch?v=wzUWseJCviM SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA. Wigilia Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. 

Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące 

święta Bożego Narodzenia. Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa Zanim wszyscy 

usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych 

ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Symbolizuje ono pamięć o tych, 

którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Pierwsza gwiazdka Gwiazda 

Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na 

pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - 

symbolizuje ona początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia. Choinka Nieodłącznym 

elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas 

z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno 

się ubierać dopiero 24 grudnia. Sianko pod obrusem Według jednego z licznych zwyczajów 

bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w 

którym leżało Dzieciątko. Dzielenie się opłatkiem Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX 

wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i 

wody, były również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Śpiewanie 

kolęd Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza 

polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź królu anielski". 1.) 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, pt. „Tradycje i zwyczaje 

bożonarodzeniowe”. www.youtube.com/watch?v=rxRyK21HK1M 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: youtu.be/ljIP06Xfbpg Przepis na masę 

porcelanową: youtu.be/hdCASUHsvW4 Obejrzyjcie film mówiący o tym, w jaki sposób 

samodzielnie wykonać bombkę z masy solnej lub porcelanowej. bit.ly/3qS2pys - Bombka ze 

starych płyt. bit.ly/3gJifqu 4.) Czas na relaks i zabawę : - Świąteczne 

sudoku. bit.ly/2WaU2jy - Świąteczny escape room: bit.ly/2KlvnGh 5.) Dekorujemy choinki 

oraz słuchamy piosenki, pt. „Stała pod śniegiem panna 

zielona”: youtu.be/6ZDR1jbKY6k bit.ly/37acWNE bit.ly/3ml6ms8 bit.ly/3gG2NeN 6) Na 

zakończenie zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek: 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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