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Co nas czeka w grudniu? 
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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 
 
 

KOMU POTRZEBNE JEST BOŻE NARODZENIE? 

(Agnieszka Galica) 

Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg, na gałęziach choinki siedziały zmarznięte 

wróble. Tymczasem z nieba na ziemię wędrował Aniołek. 

W jednej ręce niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą latarenkę. 

– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na płatek i podzwaniał dzwonkiem, 

aż doszedł do ziemi i usiadł na płocie. A koło płotu przechadzał się szarobury Kocur. 

– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał. 

– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże Narodzenie– odpowiedział Aniołek.  

I zawołał anielskim głosikiem: 

– Święta, nadchodzą święta! 

– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne? 

– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo wszystkim są potrzebne! –  

i znów zadzwonił złotym dzwonkiem. 

– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur. 

 

 
 

Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu. Otrzepując skrzydła, mówił: 

– Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się w kolorowe ozdoby,  potrzebne są 

też gwiazdom, żeby mogły urosnąć na czubkach choinek. 

– Miauu... i jeszcze komu? 

– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną sukienkę, i tacie, który 

pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie największą choinkę. 

– I komu jeszcze? – pytał Kot. 

– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty. 

– I jeszcze komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te święta? 

– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak smakuje biały opłatek. 

– A czy święta potrzebne są kotom? 

– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły dzieciom na dobranoc mruczeć 

kolędy. 

Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę, a Kot pomrukiwał: 

– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim, nawet kotom. 

– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam, ćwir, ćwir. 

 
Źródło: http://babyonline.pl/boze-narodzenie-bajka-dla-dzieci,twoje-dziecko-archiwum-artykul,5714,r1p1.html 



ŚWIĘTA 
(Anna Onichimowska) 

 

Tomek przylepił nos do szyby. Było dokładnie tak, jak powinno być przed świętami: cały 

ogród pokryty był pierzynką śniegu. 

- Ulepimy bałwana?- spytała Ola. 

- No coś ty- zdziwiła się jej siostra. – A choinka? Drzewko przyniósł poprzedniego dnia tatuś. 

W całym domu pachniało sosną. I jeszcze drożdżowym ciastem, które piekła mama. 

- Ubierajcie się, dziewczyny! Przyniesiemy z drewutni pudełka z bombkami!- zarządził 

Tomek. 

Oli i Ali nie trzeba było tego powtarzać dwa razy!A potem powyjmowali duże i małe kolorowe 

bombki, gwiazdki, łańcuchy, zabawki ze słomy, drewna i papieru. 

- To jest zepsute- Ola pokazała bratu porwane nitki do wieszania bombek. 

„Trzeba zrobić tak, żeby nie reperować tego co roku”, pomyślał chłopiec i zamiast nitek 

zawiesił bombki na cieniutkich drucikach. Ola i Ala dekorowały drzewko na dole, a Tomek 

wszedł na drabinę.  

- Podajcie mi gwiazdę- poprosił. 

Po chwili zawisła na szczycie choinki- srebrna, z czerwoną bombką pośrodku. 

 
- Brawo, dzieciaki!- ucieszyła się mama, stojąc w progu. – Przepięknie! Zaraz pomogę wam 

posprzątać. Może chcesz, Tomku, zaprosić do nas Lenkę? 

Pewnie, że chciał! Zadzwonił od razu do swojej  przyjaciółki. Odebrała jej mama. 

- Lenka ma ręce w mące, nie może nawet wziąć słuchawki- usłyszał. – Pieczemy pierniczki. 

Na stolnicy rozwałkowane było cienko ciasto, a dziewczynka przyciskała do niego foremki  

w kształcie zajączków, gwiazdek, reniferów, kwiatów i ptaków. Potem układały ciastka 

wspólnie z mamą na blaszce. Kiedy pierniczki wyjeżdżały z piekarnika, miały ciemnobrązowy 

kolor i pięknie pachniały. 

- Kiedy wystygną, kilka z nich powiesimy na choince- powiedziała mama. – Ale najpierw 

trzeba je ozdobić. 

Lenka zanurzyła pędzelek w lukrze i malowała pierniczki. A potem układała na nich orzechy  

i posypywała kolorowym piaskiem z cukru. 

- Wybierz te na choinkę- poprosiła mama. Wtedy Lenka wybrała dwa reny, cztery zające, pięć 

gwiazdek i trzy kwiatki,  a mama nawlekała je na sznureczki. Reny goniły się jeden za drugim 

tuż pod gwiazdą, na szczycie, zajączki chowały się w sosnowej gęstwinie, kwiaty pachniały 

piernikiem, a ptaki śpiewały kolędy. 

- Teraz możesz odwiedzić Tomka, jeśli chcesz… - uśmiechnęła się mama. 

A Lenka naturalnie chciała.  

 

Źródło: „Zima. Wiersze i opowiadania”, wyd. Mac Edukacja 



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 
NIE WYRĘCZAJ SWOJEGO DZIECKA! 

 

Zajmie mu to wieki. Zrobi sobie krzywdę. Pobrudzi się, nabałagani, zniszczy, zmarnuje. 

Jeszcze nie umie, jest za mały. Zaczniemy go uczyć, ale od jutra, dziś musimy już się zbierać 

do wyjścia/sprzątania/spania... To tylko niektóre z powodów, dla których wyręczamy nasze 

dzieci. 

Rano zawiązujemy im buty, bo nie możemy spóźnić się na autobus. Zamiast prosić o pomoc  

w gotowaniu, puszczamy bajkę, bo obiad ma być gotowy za 30 minut, a nie za dwie godziny. 

Ścieranie jajek z sufitu i usuwanie buraczkowych śladów rąk z kanapy też nam się nie 

uśmiecha, a tak właśnie często kończy się włączanie dzieci do kuchennych spraw. Usuwamy 

wszelkie przeszkody na drodze raczkującego niemowlaka. Przykłady można mnożyć  

w nieskończoność. Zazwyczaj wyręczamy nawet nie zdając sobie z tego sprawy, aby ułatwić 

sobie życie − oszczędzić czas, nerwy, wysiłek. Troska o siebie jest jak bardziej w porządku, 

chodzi o to, żeby zrównoważyć ułatwianie sobie życia z tym, żeby umożliwiać dzieciom 

swobodny rozwój przez doświadczanie! 

Często wyręczamy, bo chcemy pomóc dziecku, które nie potrafi sobie z czymś poradzić 

Zamiast wesprzeć je w samodzielnym wykonaniu trudnej póki co czynności czy dać parę 

wskazówek, robimy to sami. Często dzieje się tak z rozpędu – zapominamy, że daną czynność 

można np. podzielić na etapy i pomóc dziecku tylko w tych najtrudniejszych, pozwalając mu 

na całkowitą samodzielność w pozostałych. 

 

Jeszcze inaczej sprawy się mają w rodzinach, gdzie rodzice chcą dla swoich dzieci życia 

niemalże usłanego różami. Od początku próbują przychylić im nieba i nie narażać na 

najmniejszy nawet wysiłek, oszczędzić wszelkich trudów. Robią wszystko, co w ich mocy,  

by ochronić je przed porażkami i niepowodzeniami. Ich dzieci często nie wiedzą, że coś 

mogłyby zrobić same: ułożyć zabawki na półce, nakryć do stołu, kupić sobie lody. Zdarza się  

i tak, że nieporadne dzieci wprost spod skrzydeł rodziców wpadają w ręce równie troskliwych  

i nadopiekuńczych wychowawców i opiekunów w przedszkolach czy szkołach. Podstawowych 

czynności, takich jak np. samodzielne ubieranie się, sprzątnięcie po śniadaniu czy smarowanie 

chleba masłem (nie mówiąc już o krojeniu – przecież utną sobie palce albo wykłują oko!) uczą 

się późno. Czasem dopiero wtedy, gdy spotkają w swoim życiu kogoś, kto zbuntuje się przeciw 

ich nieporadności. Tym kimś nierzadko okazuje się narzeczona lub współlokator na studiach! 



Czym zatem grozi częste wyręczanie dziecka? 

Po pierwsze – i najważniejsze – brakiem samodzielności. A dzieci niesamodzielne z wielu 

powodów mają w życiu trudniej 

Są narażone na wyśmiewanie przez rówieśników, wymagają dodatkowej pomocy, o którą  

nie zawsze potrafią poprosić. Pierwsze tygodnie w przedszkolu dla tych dzieci, których rodzice 

nie zadbali wystarczająco o ich samodzielność, bywają bolesnym zderzeniem  

z rzeczywistością, w której wszystkiego muszą się nauczyć w przyspieszonym tempie. Zdarza 

się, że trzylatki nie potrafią same jeść, myć rąk czy ubierać butów – nabycie tych wszystkich 

umiejętności naraz czasem przekracza możliwości zestresowanego malucha i pobyt  

w placówce staje się dla dziecka traumą. 

Wyręczając pozbawiamy okazji do nauki, rozwoju, nabywania nowych umiejętności  

i doświadczeń. 

Czasem dobrze jest pozwolić dziecku próbować czegoś nowego, nawet jeśli przewidujemy,  

że sobie z tym nie poradzi. W ten sposób poznaje ono swoje ograniczenia i uczy się prosić  

o pomoc, kiedy jest ona faktycznie potrzebna, co jest niezwykle cenną umiejętnością 

społeczną. Nawet jeśli obawiamy się, że coś – nasz czas, produkty potrzebne do przygotowania 

kolacji, odświętne ubranie, – zostanie zmarnowane, zniszczone czy pobrudzone, ostatecznie 

korzyści w dłuższej perspektywie przewyższą te straty. Trening czyni mistrza, jak głosi mądre 

przysłowie. Im częściej więc będziemy pozwalali dziecku na ćwiczenie nowych umiejętności, 

tym szybciej ono je opanuje. Nie ma się co łudzić, że coś przyjdzie samo, z wiekiem,  

że dziecko pięcioletnie samo z siebie będzie potrafiło zrobić to, z czym nie radziło sobie jako 

czterolatek. Każda okazja jest dobra do tego, aby pomóc dziecku odkrywać nowe umiejętności 

lub je doskonalić. 

Wyręczając, nie dajemy też okazji do poczucia zadowolenia z siebie oraz  

do doświadczenia porażki. 

Dziecko, które czegoś „dokona” − w zależności od wieku może to być samodzielne ubranie 

czapki czy też wydzierganie jej na drutach − ma szansę poczuć satysfakcję, a także poznać 

cenę swego osiągnięcia, czyli włożony wysiłek, wreszcie pochwalić się nim. A jeśli się nie uda, 

dziecko może oswajać się z rzeczywistością, w której czasem odnosi się sukcesy, a czasem… 

nie. Ma okazję nauczyć się znosić porażki we wspierającym towarzystwie rodziców, którzy  

z niewielkiej odległości obserwują poczynania potomka i są gotowi interweniować, jeśli 

zaistnieje taka konieczność. Najgorsze, co dziecko może wynieść z domu, w którym było 

często wyręczane, to poczucie, że nic nie potrafi, że nie da sobie rady, a nawet – że jest  

do niczego, a każda decyzja, jaką podejmie, będzie zła. Istnieje ryzyko, że wykształci się  

u niego syndrom bezradności, który bardzo utrudnia podjęcie odpowiedzialności za swoje 

dorosłe życie. 

Co zatem warto robić, aby mieć w domu pewnego siebie, samodzielnego człowieka, który 

chce działać? Pozwalać na eksperymenty, na odkrywanie, na marnowanie, na upadki.  

Dać sobie i dziecku więcej czasu, pozbyć się perfekcjonizmu, uzbroić w tolerancję dla wizji 

innej niż własna. A potem obserwować, jak wiele czystej radości naszemu dziecku przynosi 

samodzielność. 

 
Źródło: http://dziecisawazne.pl/nie-wyreczaj-swojego-dziecka/ 

 



MAŁY ARTYSTA 
Dla młodszych dzieci… 

 

Pokoloruj rysunek. Policz ile prezentów znajduje się pod choinką. 

 

 
 



Dla starszych dzieci… 

 

Połącz kropki. Pokoloruj powstały rysunek. 

 

 

 
 

 

 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

• Zabawa artykulacyjna „Święty Mikołaj” 

Przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia Święty Mikołaj ma zawsze dużo pracy. Musi 

odkurzać swe worki na prezenty (otwieramy szeroko buzię, oblizujemy czubkiem języka 

podniebienie, a także wewnętrzne powierzchnie lewego i prawego policzka), musi policzyć 

upominki aby nie zabrakło dla żadnego dziecka (dotykamy czubkiem języka każdego ząbka - 

 na górze i na dole), a także sprawdzić czy kopyta reniferów są dobrze podkute i gotowe  

do drogi (kląskamy językiem). Gdy Święty Mikołaj już to zrobi, wtedy wygląda raz i drugi 

przez okno (dwukrotnie wysuwamy szeroki język na zewnątrz buzi) i sprawdza jaka jest pogoda 

na dworze. Uhh! Jest bardzo zimno (brr - parskamy językiem, prr - parskamy wargami).  

      Na niebie są setki pięknych gwiazd (dotykamy podniebienie czubkiem języka), a na ziemię 

spadają wielkie płatki śniegu (czubkiem języka dotykamy za dolnymi zębami). Pora ruszać  

w drogę. Mikołaj wychodzi z workiem pełnym prezentów (wysuwamy szeroki język  

na zewnątrz buzi), wsiada do sań (cofamy szeroki język do buzi) i wyrusza w długą podróż 

(kląskamy językiem). Już słychać dzwonki sań (dzyń, dzyń) i wesoły śmiech Mikołaja (ho ho 

ho, ha ha ha), który zjeżdża przez komin (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu 

ruchem od przodu do tyłu), aby zostawić prezenty pod choinką. 

      Nieraz uda mu się spróbować pysznego ciasta świątecznego (żujemy) i jest ono tak pyszne, 

że Mikołaj musi zjeść okruszki, które zostały mu na ustach (oblizujemy wargi), na brodzie 

(wysuwamy język na brodę) i na ząbkach (oblizujemy zęby). Potem rusza w dalszą drogę 

(kląskanie językiem). Do zobaczenia za rok Święty Mikołaju! (cmokanie wargami - przesyłanie 

całusków). 

• Zabawa „Worek Mikołaja” 

 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 

 
MAKOWA CHOINKA 

 

Składniki: 

- 2 płaty ciasta francuskiego na maśle 

- ok. 150g gotowej masy makowej (np. z puszki Bakalland) 

- 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką wody (do posmarowania ciasta) 

- suszona żurawina, płatki migdałowe 

Wykonanie: 

Ciasto francuskie zostawić przez kilka minut w temperaturze pokojowej. Nożem do pizzy 

wyciąć w każdym płacie ciasta dwa trójkąty równoramienne. Jeden z trójkątów ułożyć na 

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posmarować masą makową. Przykryć drugim 

trójkątem z ciasta. Przecinając nożem dwie warstwy ciasta, wyciąć pieniek i gałęzie. Gałązki 

choinki skręcić lekko wokół własnej osi, lekko dociskając na końcach. Posmarować ciasto 

roztrzepanym jajkiem. Udekorować migdałami i żurawiną. 

Piec w temperaturze 200ºC przez ok. 15-17 minut. Wyjąć i przestudzić. 

 

 

Źródło: http://imbirowo.blox.pl/tagi_b/1379/ciasto-francuskie.html 



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 
 

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 

 

W święta uroczyste, grudniowe. 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana,  

od choinkowych lampek rozgrzana. 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

 

Co roku wyrusza w długą drogę. 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? 

To ................ ! 

 

W centralnym miejscu stołu leży, 

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

 

 

Zabawa rozwijająca zdolność logicznego myślenia „Prawda czy fałsz?” 

Rodzic wypowiada zdania dotyczące Bożego Narodzenia. Dziecko po wysłuchaniu każdego  

z nich odpowiada „prawda” bądź „ fałsz” . 

  

• Święty Mikołaj puka do drzwi , kiedy przynosi prezenty.  

• Zima to czas upałów.  

• Podczas wieczerzy wigilijnej dzielimy się jajkiem.  

• Symbolem Bożego Narodzenia jest choinka.  

• Podczas Bożego Narodzenia malujemy jajka.  

• Podczas wieczerzy wigilijnej powinno być jedenaście potraw na stole.  

• Podczas wigilijnej wieczerzy zawsze nakrywamy dodatkowe nakrycie dla nieznajomego 

gościa.  

• Święty Mikołaj jest ubrany w fioletowy płaszcz.  

• Na choince wiszą kwiatki zerwane na łące.  

• Wigilia jest zawsze 24 grudnia. 

 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by upłynęły one w rodzinnym 

gronie, wśród przyjaciół i bliskich. Niech magia tych świąt na długo zagości w Państwa 
sercach, a zbliżający się rok 2018 będzie wypełniony sukcesami wżyciu osobistym  

oraz zawodowym. 
 

 


