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Wigilijne  zwyczaje:

• - Opłatek

• - Wigilijna wieczerza

• - 12 potraw

• - Choinka

• - Śpiewanie kolęd i pastorałek

• - Kartki świąteczne

• - Ozdoby choinkowe

• - Pierniki



Świąteczne opowiadanie…
• Cztery świece

• Cztery świece płonęły powoli. Było tak cicho, że prawie usłyszałbyś ich 

rozmowę. Pierwsza rzekła:

- Ja jestem pokój! Jednak nikt nie troszczy się o to, abym płonęła. Dlatego 

odchodzę.

Płomień stawał się coraz mniejszy, aż w końcu zupełnie zgasł...

Druga rzekła:

- Ja jestem wiara! Najmniej z nas wszystkich czuję się potrzebna, dlatego nie 

widzę sensu dłużej płonąć.

Gdy skończyła mówić, lekki podmuch wiatru zgasił płomień...

Trzecia ze świec zwróciła się ku nim i ze smutkiem rzekła:

- Ja jestem miłość! Nie mam siły dłużej świecić. Ludzie odsunęli mnie na bok, 

nie rozumiejąc mojego znaczenia. Zapominają kochać nawet tych, którzy są im 

najbliżsi.



• I nie czekając ani chwili zgasła...

Nagle dziecko otworzyło drzwi i zobaczyło, że trzy świece przestały płonąć.

- Dlaczego zgasłyście? Świece powinny płonąć aż do końca.

To powiedziawszy dziecko rozpłakało się. Wtedy odezwała się czwarta 

świeca:

- Nie smuć się. Dopóki ja płonę, od mojego płomienia możemy zapalić pozostałe 

świece. Ja jestem nadzieja!

Z błyszczącymi od łez oczyma, dziecko wzięło w dłoń świecę nadziei i od jej 

płomienia zapaliło pozostałe świece.

Płomień nadziei nie powinien nigdy zgasnąć w Twoim życiu... Każdy z nas 

powinien podtrzymywać płomienie Pokoju, Wiary, Miłości i Nadziei!

• Autor nieznany.



https://youtu.be/IsY676UYMX8

Pomysł na świątecznego skrzata

https://youtu.be/IsY676UYMX8

https://youtu.be/IsY676UYMX8


Pamiętaj o ruchu!

• https://youtu.be/64Cfm-fcso0

https://youtu.be/64Cfm-fcso0


Świąteczna mandala



Pomysł na ozdobę świąteczną –

papierowa gwiazdka

https://youtu.be/LlrwPuPgfz4

https://youtu.be/LlrwPuPgfz4


Hej kolęda…

• https://youtu.be/blaWKQTu4-Q

• https://youtu.be/FdTqmzWIuZI

• https://youtu.be/0qvFWmC3bps

• Zachęcamy do wspólnego kolędowania!

https://youtu.be/blaWKQTu4-Q
https://youtu.be/FdTqmzWIuZI
https://youtu.be/0qvFWmC3bps


Źródło:http://www.sentencje.tnb.pl/viewpage.php?page_id=11

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość 

przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia...

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia
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