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ZWYCZAJE I TRADYCJE ADWENTU  
W kalendarzu tradycji polskich adwent jest okresem szczególnym i wyjątkowym. 

Decyduje o tym bogata symbolika wypełniająca ten czas. W miastach to głównie 

wieńce adwentowe wieszane w domach i świątyniach oraz czekoladowe kalendarze 

przeznaczone dla dzieci. O ile bogatsza w tradycje adwentowe jest polska wieś. 

To tam niegdyś trąbiono na adwent, spotykano się w domach na wspólnym darciu 

pierza, przędzeniu, haftowaniu lub szyciu. W nastrój tajemnicy wprowadzała 

„szara godzina” – opowieści 

pod ukryciem nocy o duchach, 

strzygach, topielcach, 

czarownicach, czarach, 

smokach i ukrytych w ziemi 

skarbach.  

Symbolem adwentu, który chyba najtrwalej wpisał się w kulturę polską, są roraty 

– uroczyste msze odprawiane o świcie ku czci Najświętszej Maryi Panny. Trudno 

wyobrazić sobie adwent bez widoku dzieci idących do kościoła i niosących zapalone 

lampiony.  

W obrzędowości sakralnej adwent jest czasem przełomu, gdyż zamykał, ale 

jednocześnie otwierał rok liturgiczny w Kościele. Ponadto jest czasem 

przygotowania do obchodów jednego z najważniejszych świąt kościelnych – Bożego 

Narodzenia. Stąd dawniej powiadano: „Narodzenie – adwent czyni”. 

W obyczajowości ludowej  adwent jako czas przełomu jesieni i zimy, był głównie 

okresem odpoczynku i wyciszenia. Dla rolników był to okres wytchnienia po 

ukończonych ciężkich pracach polowych. Ale z drugiej strony stawał się okresem 

wzmożonego życia towarzyskiego, zwłaszcza na wsi. Sprzyjały temu spotkania przy 

darciu pierza i całonocne gawędy o niesamowitych historiach. 

Adwent to czas, w którym w sposób szczególny dochodzi do krzyżowania się 

sacrum i profanum. Czas zadumy i postu oraz uroczystości popularnych świętych 

http://www.zspksd.edu.pl/
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kościoła chrześcijańskiego był jednocześnie czasem intensywnych zabiegów 

ludowych o pogańskim charakterze. 

Z obchodami św. Katarzyny i św. Andrzeja wiązały się tradycje wróżb 

"matrymonialnych" dla panien i kawalerów. W dniu św. Łucji broniono się przed 

najazdem czarownic i jednocześnie wróżono pomyślność plonów na przyszły rok. 

Pośród czterech tygodni pełnych powagi odnaleźć można również chwile radości, 

gdy św. Mikołaj przynosi dzieciom prezenty i gdy górnicy dostają specjalną 

dyspensę na wielką imprezę barbórkową. 

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego 

Mikołaja biskupa Miry. 

ZWYCZAJE 
6 grudnia Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami, często w nocy podkłada  prezenty 

pod poduszkę lub umieszcza się  w wełnianej, dużej skarpecie. Święto Mikołaja 

znane jest na całym świecie pod nazwami : Santa Clause (USA), Babbo Natale 

(Włochy), Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania). 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
Święty Mikołaj urodził się w Licji 

w Azji Mniejszej około roku 280. 

Już za młodu odznaczał się 

pobożnością toteż brat matki 

mikołaja biskup Patary wyświęcił 

go na prezbitra. Rodzice Mikołaja 

zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licje. 

Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak 

głosi legenda dary podsuwał anonimowo stąd pochodzi tradycja podkładania 

prezentów pod poduszkę. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał człowiekiem niezwykle skromnym 

wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6 grudnia około roku 345. 

Postać i legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek w czerwonym 

kożuchu z długą białą brodą w saniach zaprzęgniętych w renifery powstała 

prawdopodobnie w latach 20-tych naszego wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola. 

ŚWIĘTA 

Wigilia (z łacińskiego vigilia - 

"czuwanie", "nocne czuwanie", 

"warta"), w chrześcijaństwie nocne 

zgromadzenia wiernych przed 

ważnymi uroczystościami 

kościelnymi. 

Dla chrześcijan to dzień szczególny, poprzedzający noc przyjścia na świat samego 

Boga w postaci człowieka. 

Zasiadając do wieczerzy wigilijnej, często nie zdajemy sobie sprawy, że obrzędy 

ją celebrujące mają wiele wspólnego z pogańską ucztą zaduszkową. Wiele 

zwyczajów wigilijnych, takich jak przygotowanie wolnego miejsca przy stole, 

wkładanie siana pod obrus, czy uroczyste wnoszenie do izby snopa zboża na wsiach, 

to typowe zwyczaje zaduszkowe słowiańskich pogan. Tak, więc do obrzędów 

związanych z narodzeniem 

Pana Jezusa, włączono 

przedchrześcijański kult 

zmarłych, wierzono, bowiem, 

że na Wigilię do swoich 

rodzin przychodzą ci, którzy 

już odeszli do wieczności, 

dlatego też przed każdym 

przysiądnięciem na ławie, 

http://www.zspksd.edu.pl/
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dmuchano na nią lub szeptano formułkę przeprosin, aby nie usiąść broń Boże na 

duszyczce i nie przygnieść jej swym 

ciężarem. W ten dzień szczególnie 

serdecznie przyjmowano każdego gościa, 

gdyż według wierzeń, mógł być wysłannikiem 

duchów. Dobrą wróżbą było, gdy do domu, w 

wigilijny poranek, pierwszy przyszedł 

mężczyzna, najlepiej młody i silny, 

gwarantowało to, bowiem szczęście i 

zdrowie w nadchodzącym roku, przyjście 

kobiety zapowiadało chorobę. W dawnej 

Polsce panowało powszechne przekonanie, że od tego jak przeżyje się wigilię, 

zależy cały następny rok, zatem należało w tym dniu postarać się o szczególną 

życzliwość dla bliźnich, unikać sporów, słowem przeżyć ten dzień w atmosferze 

wzajemnej serdeczności. Wymagano szczególnej grzeczności od dzieci, żeby broń 

Boże nie zasłużyły na burę, to wtedy ominą je wszelkie kary w ciągu roku. Wierzono, 

że dzień wigilijny to dobry czas na polowanie i łowienie ryb, toteż z samego rana 

mężczyźni i chłopcy wybierali się na łowy, domową krzątaninę pozostawiając 

kobietom. W tym dniu starano się uporać ze wszystkimi pracami przed 

zmierzchem, bowiem gdy zajaśniała 

pierwsza gwiazda, należało zasiąść całą 

rodziną do stołu i spożyć wigilijną wieczerzę. 

W Wigilię nikt nie mógł pozostać samotny i 

opuszczony zapraszano więc do stołu, tych, 

którzy nie mieli szczęścia być tego dnia ze 

swoimi bliskimi. W niektórych regionach 

zapraszano nawet wilka, jakkolwiek nie 

całkiem bezinteresownie, zaproszenie to 

miało na celu zabezpieczenie się przed 

ewentualną jego napaścią na ludzi czy pasącą 

http://www.zspksd.edu.pl/
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się zwierzynę. Mówiono: ,,wilku, wilku przyjdź do nas na wieczerzę, ale jak nie 

przyjdziesz dziś, to już nigdy nie przychodź”. 

Wieczerzę spożywano w skupieniu, po wcześniejszym odmówieniu modlitwy 

i podzieleniu się opłatkiem, który dla chrześcijan był i wciąż pozostaje symbolem 

Chleba biblijnego, którego postać przyjął sam Chrystus. Wieczerza wigilijna, 

w zależności od regionu, nosiła 

różne nazwy – pośnik, postnik, 

kutia, obiad wigilijny, wilia, 

wigilia.  Najczęściej 

przygotowywano dwanaście 

dań, na pamiątkę dwunastu 

apostołów Jezusa, ale w 

niektórych rejonach w 

zależności od zamożności, 

przygotowywano ich trzy, pięć, 

siedem itd., ale zawsze liczbę 

nieparzystą. Kolejność i rodzaj spożywanych potraw zależała od lokalnej tradycji, 

jednak wszystkie dania wigilijne były postne, a przyrządzano je z darów pól, lasów, 

rzek, jezior, ogrodów i stawów. Należało spróbować wszystkich potraw, aby 

zapewnić ich obfitość w nadchodzącym roku.  Do tradycyjnych potraw wigilijnych  

należały: kutia, przyrządzona z pszenicy maku i miodu,  kluski z miodem i z makiem, 

pierogi z kapustą i z grzybami, postna kwaszona kapusta z grochem, zupy – biały 

lub czerwony barszcz, siemieniec – polewka z siemienia lnianego, (w bogatych 

domach zupa migdałowa), ryby, kasza gryczana z sosem grzybowym, śledzie. 

Wieczerzę kończono deserem – makową struclą, piernikiem, łamańcami, popijano 

owsianym lub żurawinowym kisielem albo kompotem z suszonych owoców – śliwek, 

gruszek i jabłek.  Warto zwrócić uwagę, że potrawy  wigilijne przyrządzane były 

głównie ze zbóż i owoców  używanych tradycyjnie jako ofiary składane w kościołach 

i na grobach, było to z pewnością nawiązanie do dawnych obrzędów zaduszkowych. 

Szczególnie mak, któremu przypisywano własności nasenne, miał znaczenie 

http://www.zspksd.edu.pl/
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symbolu, sen podobnie jak śmierć przenosił  ludzi w inny świat, mógł więc ułatwić 

kontakt z nim, a także stanowić poczęstunek dla przybyłych na Wigilię dusz. 

Również miód, wytwarzany przez pszczoły był symboliczną ofiarą. Pszczoły 

traktowano w tradycji jako stworzenia wyjątkowe, bowiem ich produkty zapewniały 

ludziom zdrowie, a  światło woskowych świec palące się w godzinie śmierci i podczas 

uroczystości pogrzebowych, ułatwiało przejście duszom na tamten świat. Z kolei 

grzyby przyniesione do domu z lasu, a więc przestrzeni obcej i tajemniczej, 

należącej do innego świata miały zapewnić z nim łączność. Pozostałe po wieczerzy 

resztki potraw mieszano z opłatkiem i dawano zwierzynie, miały bowiem zapewnić 

jej zdrowy chów i chronić ,,od złych oczu”. Wierzono, że o północy zwierzęta mówią 

ludzkim głosem, jednak nie wolno było ich podsłuchiwać, bowiem mogło to przynieść 

nieszczęście. Dziś trudno wyobrazić sobie Wigilię 

bez ustrojonej choinki, jednak jest to zwyczaj 

stosunkowo młody, choinka przywędrowała do Polski 

wraz z  niemieckimi protestantami dopiero na 

przełomie XVIII i XIX wieku. W ich kraju  

ubieranie choinki  weszło do wigilijnych zwyczajów 

już w piętnastym stuleciu. Wcześniej w Europie 

panował powszechny zwyczaj przyozdabiania 

domów gałęziami wiecznie zielonej jodły -  symbolu 

rajskiego drzewa życia, z którego zbito krzyż 

Chrystusowy. Zielone gałęzie były, sięgającym 

jeszcze czasów pogańskich, symbolem życia, 

radości, płodności. Zwyczaj przynoszenia do domu 

drzewka prawdopodobnie nawiązuje do stawianego 

w kruchcie kościoła w czasie adwentu przystrojonego drzewka, nazywanego rajem. 

W Polsce przystrojone zielone gałązki, wieszane pod sufitem w dzień wigilijny, 

nazywano  w zależności od regionu – sadem, podłaźnikiem, podłaźniczką, boskim lub 

rajskim drzewkiem albo wiechą. Podłaźniczki ozdabiane były zwykle czerwonymi 

rajskimi jabłuszkami, orzechami, pierniczkami, a także ozdobami zrobionymi 

http://www.zspksd.edu.pl/
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z opłatka – kulistymi światami Zawieszał je gospodarz, który wcześniej w poranek 

wigilijny ,,wykradał” zielone gałęzie, a z czasem całe drzewka z lasu. Wykradał, 

bowiem las należał do innej niż dom, obcej przestrzeni świata, kradzież ta miała, 

więc charakter rytualny i zapewniała pomyślność w nadchodzącym roku. Noc 

wigilijna była nocą cudów, wierzono, że niebo i ziemia otwierają się dla człowieka, 

kamienie nabierają życia,zwierzęta mówią ludzkim głosem, zakwitają kwiaty, a o 

północy woda w rzekach przemienia się w wino. 

KOLOROWANKA 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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REPORTAŻ Z ODWIEDZIN ŚW. MIKOŁAJA 

W SZPITALU 
W środę po rehabilitacji pani Bożenka  od religii 

zaprosiła mnie na imprezę z okazji Mikołajek. 

Poszłyśmy na wielką salę, która znajdowała się na 

pierwszym piętrze.  

Gdy weszłam na nią byłam w szoku . Ile jest tam 

dzieci , jak jest kolorowo. Grała głośno muzyka. Nauczycielki wepchnęły mnie do 

środka zabawy . Wszyscy zaczęliśmy się śmiać ,tańczyć, skakać.  

A do tego przyjechał do nas 

Mikołaj, który rozdał prezenty.  

Bawiliśmy się świetnie , 

z chustą ,piłkami.  

Wszyscy tańczyliśmy, ale 

Mikołaj według mnie przesadził 

- miał takie śmieszne kocie 

ruchy.  

Pod koniec był jeszcze poczęstunek i kubeczki ze słodyczami. Podobała mi się ta 

impreza i chętnie wzięłabym w niej jeszcze raz udział .  

Natalka, 12 lat, oddział rehabilitacji 

      

http://www.zspksd.edu.pl/
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PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE Z WIGILIĄ: 
 

W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy 

Jakiś w Wigilię, takiś cały rok 

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie 

Jak w Wigilię gwiazdy świecą, kury dobrze jajka niesą 

Wigilia jasna, święty Jan ciemny, obiecują rok przyjemny 

W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi 

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie 

Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 
Prószył drobny śnieg. Zmierzchało. Przez odsłonięte okno dwóch chłopców 

wypatrywało pierwszej gwiazdki. W kuchni mama z siostrą nakładały wigilijne 

przysmaki na półmiski, tata usiłował znaleźć spaloną żaróweczkę w choinkowych 

lampkach, a dwa psy Diego i Kubuś biegały od kuchni do choinki w salonie. Kuba jak 

zwykle podszczekiwał, a Diego z wyższością zerkał na niego. 

- O jest! – wykrzyknął tata. 

- Co? – Pierwsza gwiazdka? – odezwała się z kuchni siostra. 

- Nieee – odpowiedział tata, znalazłem tę spaloną żaróweczkę, zaraz ją 

wymienię na nową i choinka zapłonie. 

- Zapłonie? Ojej to trzeba będzie wezwać straż pożarną - załamała się mama. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Chłopcy przy oknie zaczęli się niecierpliwić. 

- Stół nakryty, choinka rozświetlona, tylko ciągle nie widać pierwszej 

gwiazdki. 

- Chłopcy, to dlatego, że niebo jest dziś bardzo zachmurzone – powiedział 

tata. 

- E tam, wigilia bez gwiazdki – jęczeli chłopcy. 

- O! O! Jest – zawołała siostra. Siadajmy do stołu. 

- Chyba zanim usiądziemy, podzielimy się opłatkiem – powiedział tata.  

Za chwilę wszyscy z wszystkimi dzielili się opłatkiem, 

życzyli sobie zdrowia, spokoju, dobrych stopni i różnych 

innych rzeczy. Na koniec każdy z domowników dał po 

kawałeczku opłatka Kubie i Diegowi. Psiaki mlasnęły 

ozorami i dalejże się dopominać o więcej.  

- Dajcie spokój, idźcie do swoich kojców! – krzyknął 

tata.  

Ale psom ani to było w głowie. Diego wlazł pod stół i 

rozłożył się jak długi, a Kubuś zwinnie wskoczył na puste krzesło przeznaczone dla 

niespodziewanego gościa. 

- Już wiem po co mama przygotowała jedno nakrycie więcej – dla Kuby. Ale 

dlaczego nie ma nakrycia dla Diego?  

Mówiąc to siostra przyniosła jedno krzesło z kuchni i zaprosiła Diega by usiadł. 

- Co tu się wyprawia – oponował tata. 

- Oj tam, oj tam, przecież mieszkają z nami to są domownikami – uspokoiła go 

mama. 

Po kolacji nastąpiło obdarowywanie świątecznymi upominkami, oczywiście psiaki też 

dostały swoje ulubione gryzaki. A potem cały dom rozbrzmiewał kolędami. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Diego z Kubą podszczekiwały, mama stwierdziła, że to ich śpiew, rzeczywiście pod 

koniec tak zawodziły, jakby chciały  zaintonować melodię kolędy. Kiedy już wszyscy 

poszli na Pasterkę i cisza zaległa w całym domu, psiaki usiadły przy drzwiach 

balkonowych i patrząc na gwiazdy zaczęły mówić. 

- Ale było fajnie, prawda Diego? 

- Tak, chociaż ty sam wtarabaniłeś się na to krzesło. 

- Ale gdybym tego nie zrobił to nie wiadomo czy by nas zaprosili. 

- No tak … 

- Zresztą i tak mamy dobrze, dostaliśmy prezenty, mieszkamy w domu … 

- I wydaje mi się, że nas kochają. 

- Chyba tak, ale pomyśl o innych psach, na przykład tych w schronisku, na 

pewno nikt nie dał im opłatka ...  

- No albo o tych wszystkich 

uwiązanych na łańcuchach … 

- Daj spokój, może ta noc odmieni ich 

los, może otworzy serca ludzi na potrzeby 

zwierząt. 

- Zobacz, spada gwiazda, pomyśl 

marzenie. 

Diego zamknął oczy i cicho wyszeptał. 

- Żeby wszystkie psy miały takie życie jak my. 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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KRZYŻÓWKA 
Pionowo                                                      

    1. imię jednego z Trzech Króli                                             

    2. msza wigilijna odprawiana o północy 

    3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię                                

    4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje 

    6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 

    7. wisi na choince 

    9. imię opiekuna Jezusa 

    10. lubią je dostawać nie tylko dzieci 

    12. narodził się, by nas zbawić 

Poziomo 

    4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

    5. przeddzień Bożego Narodzenia 

    8. może być z ruchomymi postaciami 

    11. w nim leżał mały Jezusek 

    13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia 

    14. w tej miejscowości urodził się Jezus 

    15. pod nią znajdziesz prezenty 

    16. bożonarodzeniowi przebierańcy 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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ZIMOWE KOLOROWANKI 
 

 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/


15 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 2 marzec/kwiecień 2017 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

ŚWIĄTECZNE DOWCIPY 
 

-Ilu jest na świecie św. Mikołajów? 

-Tylu, ilu jest rodziców. 

 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do niego 

Jaś i pyta: 

- Łowi pan ryby? 

- Nie, prezenty. 

 

Tata pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

Małgosia pyta mamę: 

- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę? 

- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa! 

- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian 

przyniósł mi nową siostrzyczkę! 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego 

z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj - nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

Jasio wykręca numer telefonu i grzecznie pyta: 

- Halo, czy to święty Mikołaj? 

- Nie. 

- Skoro pan nie jest świętym Mikołajem, to po co pan podnosi słuchawkę? 

 

Katecheta pyta ucznia: 

- Dlaczego tak lubimy śpiewać kolędy? 

- Bo są proste, melodyjne i mówią o narodzinach Pana Jezusa. 

- A dlaczego śpiewamy je w szkole, a nie w kościele? 

- Żeby ksiądz nie słyszał i nie widział jak meczy się Pan Jezus, gdy my je śpiewamy! 

Co to jest: niebieskie i chodzi zimą po ulicy? 

-Święty Mikołaj w przefarbowanym ubraniu. 

 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał 

się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się Mikołaj! 

 

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty w domu towarowym podchodzi Jasio, 

zaczyna tarmosić go i woła: 

- Tato! Mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło jak będziesz wracał do domu! 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Znajomi poprosili Tatę, aby tak jak rok wcześniej przebrał się za Mikołaja i rozdał 

ich dzieciom prezenty. Żona nie jest tą propozycją zachwycona: 

- Zanim dasz im prezenty, wcześniej zapytaj, czy są zdrowe! W ubiegłym roku 

zaraziłeś się ospą, szkarlatyną i świnką! 

 

Podczas zabawy choinkowej Święty Mikołaj pyta na scenie małego Jasia: 

- Czy masz rodzeństwo? 

- Tak, starszego brata. 

- A dobrze jest ci z nim? 

- Niestety, nie mogę powiedzieć. 

- Dlaczego? 

- Bo on jest teraz na widowni... 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem 

będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę! 

Kowalscy przed wyjściem na 

wieczorny seans do kina mówią do 

Jasia: 

- Nie zapalaj zapałkami świeczek na 

choince, mógłbyś rozniecić ogień w 

mieszkaniu! 

http://www.zspksd.edu.pl/
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- No dobrze. Obiecuję, ze nie będę ruszać zapałek. Przecież i tak wiem, w której 

szufladzie tatuś trzyma swoją zapalniczkę. 

Przed świętami Bożego Narodzenia 

tato przyniósł do domu choinkę i 

wstawił do specjalnego stojaka. Po 

chwili mama mówi do córki: 

- A teraz Małgosiu, ubierzemy 

choinkę! 

- A w co ją ubierzemy? W sweterek, 

sukienkę czy w garnitur? 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych! 

Nauczycielka pyta uczniów: 

- Kto mi poda przykład zwierzęcia, które tak jak niedźwiedź zapada w sen zimowy? 

Jasio: 

- Święty Mikołaj, tylko on zapada w sen latem! 

http://www.zspksd.edu.pl/
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KILKA POMYSŁÓW NA ZABAWY NA ŚWIEŻYM 

POWIETRZU 

1. Budowa igloo – jeśli mamy to szczęście, że spadnie spora ilość śniegu, 

możemy zbudować igloo. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Najpierw 

należy utoczyć olbrzymią kulę śnieżną. Gdy jest gotowa, bierzemy łopatkę 

do piasku i wykopujemy w środku jamę tak dużą, abyście mogli się w niej 

zmieścić. Gdy śniegu jest mało, w igloo może zamieszkać misiu lub lalka. 

2. Śnieżne obrazy – na początek trzeba przygotować sporą ilość 

śnieżnych kulek. Następnie szukamy ściany bez okien, która będzie tłem 

naszego obrazu. Jedna osoba rzuca śnieżkami, tworząc na ścianie jakiś 

kształt. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, co przedstawia obraz. 

3. Śnieżka z niespodzianką – lepimy tyle śnieżnych kulek, ilu jest 

uczestników zabawy. Do jednej z nich wkładamy jakiś mały przedmiot 

(monetę, guzik itp.) Stojąc w kole podajemy sobie kolejno śnieżki. W pewnym 

momencie mówimy stop, rozłamujemy kule i sprawdzamy, czy w środku 

znajduje się ukryty przedmiot. 

FERIE: W CO BAWIĆ SIĘ W DOMU? 
Gdy zmarzną nam buzie lub pogoda nie dopisuje, pobawmy się w domu! 

1. Nieznane gatunki zwierząt – jedna osoba jest ilustratorem, 

pozostali odkrywcami, którzy opisują nowoodkryte gatunki zwierząt, podając ich 

znaki rozpoznawcze (7 nóg, dwie szyje żyrafy, uszy królika itd.) Efekt końcowy na 

pewno będzie zdumiewający. 

2. Malowanie ustami – ścianę, do której można bez problemu podejść, 

oklejamy czarno-białymi gazetami lub szarym papierem. Uczestnik wkłada do buzi 

kolorowy pisak i rysuje coś na ścianie. Pozostali uczestnicy muszą odgadnąć, co to. 

Sposób ten można też wykorzystać podczas zabawy w kalambury – będzie to 

wersja hard tej popularnej gry. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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3. Zawiązane usta – jeden z uczestników zabawy zawiązuje buzię a 

następnie wypowiada jakieś hasło. Pozostali gracze uważnie się przysłuchują. Kto 

zrozumie i powtórzy co powiedział zakorkowany gracz zdobywa punkt i wymyśla 

kolejne hasło. 

4. Ukryte liczby – do tej zabawy potrzebne będą plastikowe jajeczka z 

jajek-niespodzianek (ok. 10 szt). Do jajek wkładamy karteczki z liczbami od 0 do 

9. Pod nieobecność pierwszego zawodnika chowamy je w pokoju. Po chwili gracz 

wraca i ma za zadanie odnaleźć jak najwięcej jajek, w ciągu wyznaczonego czasu. 

Następnie sumujemy cyfry ze wszystkich znalezionych kartek. Wygrywa osoba, 

która uzyska najwyższy wynik, co wcale nie jest równoznaczne z największą ilością 

odnalezionych jajek. 

5. Ser szwajcarski – w kopercie robimy kilka dziur. Następnie wkładamy 

do środka zdjęcie, lub obrazek. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie na 

podstawie odsłoniętych fragmentów, kto lub co jest na fotografii. 

 

Kreatywnie 

Bałwan z patyczków do uszu 

Bardzo efektowny bałwan, którego wykonanie wymaga trochę wysiłku i cierpliwości. 

Ale naprawdę warto, bo ozdoba nie dość, że oryginalna to w dodatku bardzo ładna. 

Może spróbujecie sami stworzyć podobnego bałwanka? 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Potrzebne materiały: 

• opakowanie patyczków do uszu 

• 3 styropianowe kule w różnych rozmiarach 

• farby (czarna i pomarańczowa) 

• nożyczki 

• brązowy, kreatywny wycior (do nabycia w każdym 

sklepie z artykułami biurowymi). 

 

 

Jak zrobić bałwana? 

• Patyczki do uszu przytnij na jedną długość (jeśli korzystasz ze 

standardowych patyczków przytnij je do ok. 1/3 początkowej długości) 

• Jeden z patyczków zamocz w pomarańczowej farbie, a dziewięć w czarnej i 

poczekaj aż wyschną 

• Największą ze styropianowych kul przytnij na płasko (po to, by bałwan mógł 

stać) 

• Złóż kule od największej do najmniejszej, możesz połączyć je za pomocą 

patyczków do uszu, wykałaczek lub skleić 

• Przytnij brązowy wycior i włóż go po obu bokach, w ten sposób powstaną 

ręce bałwana 

• A teraz wbijaj patyczki w styropianowe kule jeden obok drugiego, zacznij 

od patyczków czarnych i pomarańczowego, aby stworzyć oczy, nos i buzię bałwana 

http://www.zspksd.edu.pl/
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• Teraz kolej na białe patyczki, wbijaj je do 

aż wszystkie kule będą całkowicie zakryte 

Uroczy bałwanek jest już gotowy. Czyż nie jest 

śliczny? 

 

 

 

Rysowanie po cieniu 

Do tej zabawy potrzebujesz kilka 

ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub 

pisak i dużo światła. Odrysowywanie 

cieni, to niezwykle twórcza zabawa 

pobudzająca wyobraźnię i twórczość. Z 

pewnością zaciekawi każdego, a przy 

okazji pozwoli na odrobinę obserwacji. 

Zabawy teatralne 

Ta rzecz  

Uczestnicy zabawy siedzą lub 

stoją w kole. Jeden z nich 

trzyma w ręce jakiś przedmiot, 

np. kwiatek. Zadaniem dzieci 

jest podawanie sobie tego 

przedmiotu z rąk do rąk zachowując się odpowiednio do sytuacji o której mówi 

animator, np. ta rzecz brzydko pachnie, ta rzecz jest bardzo 

ciężka/gorąca/kłująca itp. 

http://www.zspksd.edu.pl/


23 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 2 marzec/kwiecień 2017 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

Zabawa ze sznurkiem  

Jedna osoba  trzyma krótki sznurek (ok. 20 cm) i prosi dzieci aby wczuły się tak 

jakby były tym sznurkiem, np. kiedy osoba prowadząca nim potrząsa – dzieci się 

trzęsą, kiedy sznurek wypada z ręki – dzieci padają na ziemię, kiedy animator 

sznurek podrzuca – dzieci podskakują do góry itp. 

Kociołek czarownicy  

Jeden z uczestników mówi dzieciom, że ma różne czarodziejskie mikstury i pyta 

się dzieci czy mają ochotę sprawdzić ich działanie. Każde dziecko udaje, że trzyma 

w ręce buteleczkę z magicznym płynem, na znak animatora wszyscy wykonują ruch 

naśladujący wypicie płynu, a następnie animator mówi jaką magiczną właściwość 

posiada „wypita” mikstura, a zadaniem dzieci jest przedstawić adekwatne do tego 

reakcje, np. mikstura miłości, eliksir młodości (zamieniają się w bobasy), 

zamienianie w ropuchę, mikstura na sen, eliksir śmiechu itp. 

Galeria portretów  

Dzieci stoją w jednym rzędzie, osoba prowadząca zabawę chodzi przed nimi 

trzymając w ręce ramę obrazu i wczuwa się w rolę przewodnika muzeum, który 

opowiada o zbiorach muzealnych obrazów. Kiedy opisuje jakiś obraz przystawia 

ramkę do twarzy wybranego dziecka, którego zadaniem jest przedstawić za 

pomocą mimiki twarzy tytułową postać, o której mówi animator, np. „Dzielny 

żołnierz”, „Zawstydzona dama”, „Zły pirat”, „Przerażony chłopiec”, „Wściekły 

chłopiec” itp.  

Maski  

Uczestnicy siedzą w kole, wybrana osoba przykłada obie ręce zasłaniając twarz, 

następnie opuszcza je na dół zostawiając na swojej twarzy jakąś minę/grymas, 

następnie ponownie przykłada ręce do twarzy przeciągając je w dół (tak jakby 

zsuwała maskę) i wykonuje gest rzucenia maski w kierunki innej osoby. Wybrana 

osoba zakłada niewidzialną maskę, przybiera minę pokazaną wcześniej przez 

http://www.zspksd.edu.pl/
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kolegę/koleżankę, a następnie po ściągnięciu wymyśla swój grymas, ściąga tę maskę 

i wysyła do innej osoby. 

Rzeźby 1  

Dzieci poruszają się po sali szybkim krokiem w rytm muzyki. Kiedy muzyka się 

zatrzyma osoba prowadząca zabawę podaje dzieciom temat który muszą 

przedstawić w formie stop-klatki (bezruchu). Przykładowe tematy: „Super 

bohaterzy”, „Na farmie”, „Zoo”, „W kuchni” itp. 

Rzeźby 2  

Animator dzieli dzieci na dwie grupy. Ćwiczenie polega na tym, aby przy pomocy 

ciała, tworząc razem jedność w sytuacji stop-klatki przedstawili temat podany 

przez nauczyciela, np. słoń, statek piracki itp. 

Rzeźby 3  

Animator wskazuje wybraną osobę, która ma wejść na scenę i stanąć w wybranej 

pozie przedstawiającej jakieś emocje. Następnie kolejno dołączają do niej inne 

osoby, które próbują znaleźć sobie miejsce w przedstawionym obrazie i ustawiają 

się bezruchu tak aby wnieść do niego jakiś nowy element. 

 

Rzeźbiarz  

Zabawa w parach – jedna osoba z pary jest rzeźbiarzem, a druga materiałem, z 

którego powstaje rzeźba (materiał poddaje się ruchom rzeźbiarza). Zadaniem 

rzeźbiarza jest ułożenie rzeźby w wybrany sposób, a następnie nadanie jej tytułu. 

Ministerstwo głupich kroków  

Prowadzący zabawę wskazuje dziecko, które musi wymyślić dziwny sposób w jaki 

będzie się poruszać. Następnie wszystkie dzieci naśladują wymyślony krok, potem 

wybiera się inną osobę. 

Lustra  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dzieci w parach stoją naprzeciwko siebie – jedno z nich jest lustrem, które musi 

naśladować ruchy osoby stojącej przed nim. Potem następuje zamiana ról. 

PAMIĘTAJMY O PTAKACH 

Karmnik z szyszki 

1.Za pomocą noża lub łyżki nanieś masło orzechowe na krawędzie szyszki. 

2.Połóż szyszkę na papierze pergaminowym, po czym obsyp ją ziarnami. Wszystkie 

ziarenka, które nie przykleiły się do masła na szyszce zsyp z powrotem do 

woreczka. 

3.Przywiąż do czubka szyszki tasiemkę lub sznurek. Tak przygotowane mini 

karmniczki możesz już powiesić na zewnątrz.  

Do zrobienia takiego karmnika najlepiej nadają się duże szyszki z mocno 

rozchylonymi łuskami. 

Jeśli kupujesz szyszki w sklepie upewnij się, czy nie są one pokryte środkami 

chemicznymi, które mogą zaszkodzić ptakom. 

Czym można dokarmiać ptaszki? 

Dobór karmy, którą podsuniemy zmarzniętym ptakom nie może być przypadkowy. 

Mimo naszych dobrych chęci, wyrządzimy krzywdę zwierzętom, jeśli będziemy 

dokarmiać je spleśniałym chlebem albo zepsutymi warzywami. Resztki tego rodzaju 

powodują choroby, a nierzadko też śmierć ptaków. Wybierając pożywienie dla 

ptaków nie wolno zapomnieć o wodzie. Dostęp do wody jest w trakcie zimy 

wyjątkowo trudny, dlatego wystawienie miseczki z czystą wodą może uratować 

http://www.zspksd.edu.pl/


26 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 2 marzec/kwiecień 2017 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

życie wielu istot. Ptaki szczególnie uszczęśliwi dieta składająca się z: ziaren, 

daktyli, moreli, ligustru, porzeczek, pokrojonych rodzynków, zamrożonych owoców 

czarnego bzu, aronii, orzechów. Dobra jest też niesolona słonina lub smalec. 

Okruchy pieczywa również są w porządku, lecz nie powinny być głównym 

składnikiem, a jedynie uzupełnieniem wszystkich pokarmów podawanych przez nas. 

Zbyt duża liczba chleba w 

pożywieniu jest w stanie 

spowodować dolegliwości 

gastryczne, zwłaszcza jeśli 

okaże się nieświeży. 

Sikorki, dzięcioły, kowaliki, 

wróbelki i wiele innych – bez 

naszej dobrej woli może być 

im ciężko przetrwać zimowy 

okres. Dokarmianie ptaków 

pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt.  
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
 

 

Wspólne kolędowanie 

z doktorem Stanisławem Nitek 

z oddziału laryngologii. Jak się 

okazało nasi wspaniali lekarze 

mają wiele ukrytych talentów 

�� �� �� ��Dziękujemy 

🎄 🎄  
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