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Historia Świętego Mikołaja
- Anna Bomba
Opowiem wam historię
Świętego Mikołaja.
Choć żył bardzo dawno temu,
pamięć o nim przetrwała.
Mikołaj, mały chłopiec,
miał wszystko, był bogaty.
Lecz ciągle odczuwał smutek
po stracie mamy i taty.
Z chłopca stał się młodzieńcem,
wszędzie dostrzegał biedę.
Więc zaczął nieść pomoc ludziom,
miał taką serca potrzebę.
Nikt wkoło nie wiedział,
co to były za czary.
A on sekretnie, cichutko,
w nocy rozdawał swe dary.
Ciepłe swetry i buty.
Płaszcze, czapki, słodycze.
Mnóstwo przynosił prezentów,
nawet ich teraz nie zliczę.

Po kryjomu przez lata
Mikołaj wspierał biednych.
Dzielił się swoim majątkiem,
czuł, że jest bardzo potrzebny.
Gdy wyrósł na mężczyznę,
został biskupem Miry.
Swoją hojnością, dobrocią
ubogim nieba przychylił.
Mikołaj nam przekazał
swoimi uczynkami,
że trzeba pomagać innym,
więc o nim wciąż pamiętamy.

Cieszą się dzisiaj dzieci
i pełne są wdzięczności,
bo dzięki Mikołajowi
wszyscy się uczą miłości.

POLICZ RENIFERY, WYTNIJ I UŁÓŻ
OD NAJMNIEJSZEGO DO NAJWIEKSZEGO

CIEKAWOSTKI O RENIFERACH
 Renifery to zaskakujące zwierzęta – potrafią zmieniać kolor oczu, widzą w
ultrafiolecie. Jest to cecha adaptacyjna, bo żyją daleko na północy, gdzie nie ma
za wiele światła dziennego. Zatem zmieniają kolor oczu
od złotego po niebieski, w zależności od pory roku i dnia, by lepiej widzieć
otoczenie, a zwłaszcza potencjalne niebezpieczeństwa.
 Potrafią przetrwać w srogim klimacie. Pomaga im w tym poroże, które
każdego roku renifery zmieniają. Służy im do poszukiwania pożywienia pod
śniegiem, dzięki temu udaje się im przetrwać w srogim klimacie.
 Bywa, że ich nosy są faktycznie czerwone, więc imię Rudolf Czerwononosy ma
naukowe uzasadnienie. Renifery mają nie tylko silnie ukrwione nosy, ale
posiadają też duże jamy nosowe, aby móc ogrzewać mroźne powietrze zanim
trafi do oskrzeli czy płuc. Czasami naczynia krwionośne są tak widoczne, iż
wydaje się, że nos renifera jest czerwony.

POŁĄCZ W PARY , TAKIE SAME ANIOŁKI.

ŚWIATECZNY ANIOŁEK ZROBIONY Z MASY SOLNEJ
Przepis na masę solną:
Przepis jest bardzo prosty. Składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, soli
i wody. Mąkę i sól przygotowujemy w takiej samej ilości
np. 1 szklanka mąki; 1 szklanka soli; ok. 0,5 szklanki woda.
Do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli.
Do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką
ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie
mieszamy. Ilość wody ma duże znaczenie dla właściwej konsystencji masy,
dlatego trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub stolnicę
i ugniatamy, aż będzie gładkie. Do masy solnej możemy dodać kakao,
cynamon lub kurkumę. Każdy z wymienionych dodatków w naturalny sposób zmieni
kolor masy. Można dodać też brokat lub barwniki spożywcze. Z masy solnej
można wykonać dużo wspaniałych dekoracji: np. zawieszki na choinkę, anioły,
serduszka, zwierzątka , Masę solną suszyć można naturalne, ,rozłożyć ozdoby
na papierze i co drugi dzień odwracać lub suszyć w piekarniku. Piekarnik
rozgrzewamy do temperatury 50-60 stopni i wkładamy dekoracje z masy solnej.
Po godzinie wyłączamy piekarnik, przekręcamy elementy z masy solnej i
zostawiamy na kolejną godzinę w ciepłym piekarniku. Długość “pieczenia” zależy
od grubości elementów. Lepiej suszyć dłużej w niższej temperaturze, żeby
ozdoby nie popękały. Życzymy kreatywnych pomysłów i dobrej zabawy!

„Niech te Święta tak wspaniałe,
będą jakby z bajek całe,
niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pięknie
wszystkim wokół serce mięknie!”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim
rodzicom i dzieciom życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego 2021 roku!
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