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  Święta Bożego Narodzenia to czas Święta Bożego Narodzenia to czas 
najpiękniejszy i niepowtarzalny. najpiękniejszy i niepowtarzalny.   

Jest to czas, na który czekają nie tylko Jest to czas, na który czekają nie tylko 
dzieci ale i dorośli. dzieci ale i dorośli.   

    Kultywowanie w przedszkolu tradycji Kultywowanie w przedszkolu tradycji 
spełnia ważną rolę w wychowaniu młodego spełnia ważną rolę w wychowaniu młodego 

pokolenia. Święta i związane z nimi pokolenia. Święta i związane z nimi 
zwyczaje i obyczaje są źródłem radości, zwyczaje i obyczaje są źródłem radości, 

wzruszeń, niezwykłych przeżyć oraz wzruszeń, niezwykłych przeżyć oraz 
łączących nas więzi. łączących nas więzi.   

      



Poznaliśmy niektóre zwyczaje i tradycje Poznaliśmy niektóre zwyczaje i tradycje 
bożonarodzeniowe podczas wycieczki bożonarodzeniowe podczas wycieczki   

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytniedo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie  





Wykonaliśmy choinki Wykonaliśmy choinki   
z pasków o różnej długości.z pasków o różnej długości.  



Co Mikołaj ma w worku? Co Mikołaj ma w worku? ––  
zabawa sensorycznazabawa sensoryczna  



Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają święta Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają święta 

Bożego Narodzenia w innych krajach.Bożego Narodzenia w innych krajach.    



„Grinch „Grinch ––  świąt nie będzie” świąt nie będzie” ––  
kino w przedszkolukino w przedszkolu  



„Radosny, zimowy czas” „Radosny, zimowy czas” ––  koncert koncert 
muzyczny w wykonaniu zespołu muzyczny w wykonaniu zespołu   

Pozytywka z OlsztynaPozytywka z Olsztyna  



Szczytno przed świętami Szczytno przed świętami   
Bożego Narodzenia wygląda pięknie.Bożego Narodzenia wygląda pięknie.  





6. grudnia szukaliśmy upominków 6. grudnia szukaliśmy upominków   
od Mikołaja.od Mikołaja.  



„Śnieżna kula” „Śnieżna kula” ––  warsztaty warsztaty   
z Projekt Fanz Projekt Fan  





Przygotowaliśmy stół wigilijny Przygotowaliśmy stół wigilijny ––    
zabawa tematycznazabawa tematyczna  





Papierowa szopka Papierowa szopka ––  zabawy zabawy 
konstrukcyjnekonstrukcyjne  



Piekliśmy i dekorowaliśmy świąteczne Piekliśmy i dekorowaliśmy świąteczne 
pierniki przeznaczone na kiermasz.pierniki przeznaczone na kiermasz.  



Ubieraliśmy choinki Ubieraliśmy choinki   
w przedszkolu.w przedszkolu.  



Mama Rafała zaprezentowała nam Mama Rafała zaprezentowała nam 
nowoczesne choinki i dekoracje nowoczesne choinki i dekoracje 

bożonarodzeniowe.bożonarodzeniowe.  



Pani Olga przeprowadziła także w naszej Pani Olga przeprowadziła także w naszej 
grupie warsztaty grupie warsztaty ––  wykonaliśmy kwiaty wykonaliśmy kwiaty   

z foamiranu pod okiem eksperta.z foamiranu pod okiem eksperta.  



„Spotkanie z Mikołajem” „Spotkanie z Mikołajem” ––  uroczystość uroczystość   
z okazji świąt Bożego Narodzenia.z okazji świąt Bożego Narodzenia.  







Wiemy już, co możemy robić Wiemy już, co możemy robić   
w święta w święta ––  burza mózgów.burza mózgów.  



Quiz wiedzy o świątecznych Quiz wiedzy o świątecznych 
zwyczajach.zwyczajach.  



„Biedronki” wiedzą, że:„Biedronki” wiedzą, że:  

 Wigilia Wigilia ––  to kolacja, która rozpoczyna się po zapadnięciu to kolacja, która rozpoczyna się po zapadnięciu 
zmroku, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.zmroku, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.  

 „Tradycja” „Tradycja” ––  to ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań to ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie.przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  

 W Polsce jest wiele tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, W Polsce jest wiele tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, 
m. in. łamanie się opłatkiem i składanie życzeń bliskim, 12 m. in. łamanie się opłatkiem i składanie życzeń bliskim, 12 
wigilijnych potraw, wkładanie sianka pod obrus, pozostawienie wigilijnych potraw, wkładanie sianka pod obrus, pozostawienie 
wolnego miejsca przy wigilijnym stole, śpiewanie kolęd, wolnego miejsca przy wigilijnym stole, śpiewanie kolęd, 
pasterka.pasterka.  

 W każdym kraju panują odmienne zwyczaje bożonarodzeniowe.W każdym kraju panują odmienne zwyczaje bożonarodzeniowe.  
 Pierniki, to tradycyjne bożonarodzeniowe ciasteczka Pierniki, to tradycyjne bożonarodzeniowe ciasteczka   

z aromatycznymi przyprawami.z aromatycznymi przyprawami.  
 Świerk, jodła i sosna to drzewa iglaste, a choinka to drzewko Świerk, jodła i sosna to drzewa iglaste, a choinka to drzewko   

z ozdobami.z ozdobami.  
 Nowoczesne choinki i dekoracje mogą być wykonane Nowoczesne choinki i dekoracje mogą być wykonane   

z różnorodnych materiałów: metal, papier, plastik, drewno.z różnorodnych materiałów: metal, papier, plastik, drewno.  
  


