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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE,EUROPIE, NA ŚWIECIE

Pierwsza wzmianka o  Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski 
kalendarz.  Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia.  Świętowano 
w styczniu,  marcu,  kwietniu,  a  nawet  w maju.  Ostatecznie  wybrano  datę  25  grudnia -  dzień 
przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali  Chrystusa,  nazywając go "Słońcem 
Sprawiedliwości". Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się 
człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest 
wieczny,  nieskończony,  wszechobecny i  wszechmocny,  jako człowiek jest  ograniczony czasem, 
przestrzenią i mocą.

Zwyczaj ubierania  choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. 
W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako 
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią,  dnia nad nocą,  światła nad ciemnością.  Kościół chętnie 
przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, 
bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata.

Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest 
Wigilia.

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia 
się pierwsza gwiazda.  Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju,  przy stole nakrytym 
białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, 
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach 
Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 
życzenia. W tym dniu leży na stole dodatkowe, puste nakrycie. W czasie Wigilii najważniejszy jest 
opłatek  i  zawsze  pierwszy.  Dopiero  gdy  podzielimy  się  opłatkiem,  możemy  skosztować 
czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem 
nie wypada śpiewać nawet kolęd.

Tradycja  obchodów  Świąt  Bożego  Narodzenia  jest  głęboko  zakorzeniona  nie  tylko  w 
narodzie  polskim.  Na  całym świecie  katolicy świętują  narodzenie  Jezusa,  ale  w każdym kraju 
panują nieco odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek 
najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny 
Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych 
ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa.



W  Hiszpanii odpowiednikiem  opłatka  jest  chałwa.  Przed  Bożym  Narodzeniem  każda 
rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. 
Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, 
tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który 
zapieka się drobne upominki.Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę 
darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. 
Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". 
Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano 
odnaleźć  je  wypełnione  prezentami.Tu  narodził  się  zwyczaj  pocałunków  pod  jemiołą  wiszącą 
u sufitu.Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń.

Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii 
zaprojektował  pierwszą  kartkę  świąteczną  z  napisem  "Wesołych  Świąt  Bożego  Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku".

W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień 
Świąt  Bożego  Narodzenia,  narodziny  Jezusa  Chrystusa  (25.12.)  i  drugi  dzień  Świąt  Bożego 
Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy 
Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa 
się lub słucha się kolęd i  członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami.  Dzieciom 
opowiada  się  legendę  mówiącą,  iż  prezenty  przyniósł  Święty  Mikołaj  lub  Dzieciątko  Jezus. 
W pierwszym  i  drugim dniu  Świąt  Bożego  Narodzenia  wielu  ludzi  udaje  się  do  kościoła  na 
świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy.

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gorący okres rozpoczyna 
się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się podarunkami i trwa aż do 
6 stycznia - święta Trzech Króli. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci  
śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do domu. Te kolędy mają błogosławić domostwa.  
Często kolędy te są śpiewane przy akompaniamencie małych metalowych trójkącików i małych 
glinianych bębenków. Za śpiew dzieci często nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami. Na 
prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek 
ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające 
wszystko to, co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami na ich 
stole  zobaczysz  chleb  z  rybą.  Choinki  nie  są  powszechnie  używane  w  Grecji,  a  prezenty  są 
wręczane 1 stycznia.



Święta Bożego Narodzenia pełnią we  Francji bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. 
Francuzi  wręczają  sobie  ręcznie  robione  kartki  świąteczne  oraz  kupują  prezenty.  We  Francji, 
w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają 
do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana.We 
Francji  dzieci wierzą,  że to mały Jezus przynosi im prezenty,  które w wigilijną noc wkłada do 
bucików ustawionych przy kominku.

Prawdziwy okres świąteczny w Czechach i na Słowacji rozpoczyna się dopiero 24 grudnia. 
Ludzie  wierzący  przez  cały  ten  dzień  zachowują  post,  następnie  składają  sobie  życzenia 
i  obdarowują się prezentami.  W prawie każdym domu stoi choinka,  wokół której gromadzą się 
domownicy zasiadający do wspólnej kolacji, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka.Na stole 
nie  może  na  przykład  zabraknąć  "vánočky"  -  tradycyjnego  białego  ciasta  przypominającego 
wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie 
jak  w  Polsce,  opłatki.  Następnie  na  stół  wędruje  zupa  grzybowa  oraz  obowiązkowo  ryba, 
a  najlepszą  oczywiście  jest  karp.  Na  Słowacji,  a  przede  wszystkim  w  okolicach  Bratysławy, 
w  miejsce  zupy  grzybowej  często  podawany jest  kapuśniak.  Czesi  i  Słowacy przywiązują  też 
ogromną wagę do suszonych owoców oraz jabłek, które służą nie tylko do jedzenia, ale także do 
świątecznych wróżb.

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele 
kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłobki 
w kościołach.24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są 
typowe włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe.Włosi biorą 
udział w Pasterce. W czasie Bożego Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią 
wielkie choinki.



W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione 
słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig 
w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką i  oliwą oraz 
małymi grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, owoce, słodycze.

 
Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych - choć raczej właściwie należałoby 

użyć zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykańska rodzina nie obchodziWigilii, a 26 grudnia jest 
normalnym dniem pracy.  Nie umniejsza to  jednak roli,  jaką Boże Narodzenie pełni  w kulturze 
USA. Każda amerykańska rodzina pieczołowicie i z dużym wyprzedzeniem przygotowuje się na 
ich nadejście.  Ulice  i  domy przystrajane są tysiącem migocących światełek i  lampek.Wszędzie 
rozbrzmiewa dźwięk kolęd, a w powietrzu unosi się zapach choinek. Jedną z ważniejszych tradycji 
związanych z Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych jest dawanie prezentów - wzajemne 
obdarowywanie się. W każdym domu pod choinką piętrzą się prezenty, a ich otwarcie następuje w 
świąteczny poranek przed śniadaniem. Kulminacyjnym punktem Bożego Narodzenia jest uroczysty 
obiad, na którym nie może zabraknąć bliższej i dalszej rodziny.



Mikołajki i krótka legenda o św.Mikołaju

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry.
W  nocy  z  5  godziny  na  6  podkłada  się  prezenty  pod  poduszkę  lub  umieszcza  się  je  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  urodził  się  w  Licji  w  Azji  Mniejszej  około  280  roku.  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  Licję. 
Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak głosi legenda dary 
podsuwał  anonimowo,stąd  pochodzi  tradycja  podkładania  prezentów  pod  poduszkę.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.

 

Czy Mikołaj może się pomylić? 

 Święta to piękny czas. Dla dzieci jest to czas obdarowywania prezentami. Wszystkie dzieci 
wiedzą, że najlepszym specjalistą od prezentów jest Mikołaj. Wiedzą również dobrze, że aby 
otrzymać prezenty, to trzeba na nie zasłużyć. Jak? – to też wszystkie dzieci wiedzą. Trzeba być 
grzecznym, a przynajmniej trzeba być częściej grzecznym niż niegrzecznym. Czy to wystarczy? 
Wszystkie dzieci wiedzą, że trzeba zrobić coś jeszcze. Nim nadejdą święta trzeba jeszcze napisać 
list do Mikołaja, by wiedział co ma przynieść. Wszystko to są oczywiste rzeczy, o których wiedzą 
wszystkie dzieci. Wiedziało o tym również rodzeństwo, Paulina i Paweł. Na długo przed wigilią 
napisali listy do Mikołaja. Opisali w nich dokładnie, o jakie prezenty im chodziło. Paulina napisała, 
że chce lalkę, taką specjalną, z długimi włosami i z wieloma sukniami, w które można będzie ją 
przebierać. Aby ułatwić Mikołajowi zadanie, dziewczynka podała nazwę lalki. Paweł był młodszy. 
Nie potrafił jeszcze pisać, ale dobrze wiedział, co chciał dostać od Mikołaja. Zamiast listu 
narysował obrazek. Przedstawiał on robota, który zamienia się w samochód. Paweł wiedział 
dokładnie, jak nazywa się taki robot. On również chciał ułatwić Mikołajowi zadanie. Poprosił wiec 
siostrę, by wpisała pod jego rysunkiem nazwę robota. Gdy listy były gotowe, dzieci dały je 
rodzicom prosząc o ich wysłanie do Mikołaja. Teraz pozostał tylko czekać. Oczywiście, trzeba 
jeszcze było uważać, by być grzecznym, zwłaszcza teraz tuż przed świętami. Wymarzone zabawki 
warte były dobrego zachowania. Gdy wreszcie przyszedł dzień wigilii, dzieci od rana wypatrywały 
przez okno nadchodzącego Mikołaja. Były tym tak zajęte, że nie zauważyły jak Mikołaj przyszedł i 
zostawił prezenty pod choinką. Rodzice zgodnie twierdzili, że wszedł przez komin, podrzucił 
prezenty, a że miał bardzo mało czasu, szybko pobiegł do innych dzieci. Paulina i Paweł nie 



zmartwili się tym, że nie udało się im spotkać Mikołaja. Najważniejsze było to, że zostawił dla nich 
prezenty. W dodatku zostawił kilka prezentów. Dzieci zabrały się za ich rozpakowywanie. Były w 
nich ładne ubranka, były słodycze, były owoce. Dzieci czekały jednak na zabawki. Pozostało im 
jeszcze do rozpakowania po jednym prezencie. Paulina była przekonana, że właśnie w nim znajdzie 
wymarzoną lalkę. Paweł miał również nadzieję, że znajdzie w nim wymarzonego robota. Dzieci 
gorączkowo rozpakowywały ostatnie prezenty. Po ich rozpakowaniu miny dzieci nie wyglądały na 
szczęśliwe. Paulina dostała lalkę, jednak inną niż ta, o którą prosiła w liście. Nie była tak ładna, jak 
ta wymarzona. Nie miała strojów do przebierania. Podobnie było z robotem Pawła. Robot był nawet 
większy od tego, jaki chciał mieć, ale nie potrafił zmienić się w samochód. Dzieci były 
rozczarowane. Nie mogły zrozumieć, jak to się stało, że Mikołaj nie przyniósł im prezentów o jakie 
prosili. Czy Mikołaj może się pomylić? Dzieci wyraźnie niezadowolone pobiegły do rodziców ze 
skargą.
- Mikołaj się pomylił. Nie przyniósł mi mojej wymarzonej lalki – narzekała Paulina.
- U mnie też Mikołaj się pomylił. Ja też nie dostałem mojego wymarzonego robota – dołączył się 
Paweł. 
- Przecież dostaliście ładne zabawki. Nimi też można świetnie się bawić – oznajmił mama. 
- Ale my zamawiałyśmy inne, lepsze, te z reklamy – odpowiedziała Paulina.
- One są w sklepie na półce, łatwo je poznać, sam widziałem, było ich tam dużo – zapewniał Paweł.
- Mikołaj dobrze wiedział o jakich zabawkach marzycie. Jednak on musi dostarczyć zabawki do 
wszystkich dzieci. Czasami nie wszystkie pudła mu się mieszczą, czasami nie na wszystkie 
wystarcza mu pieniędzy, a czasami chce zrobić dzieciom niespodziankę i dać im prezenty, jakich się 
nie spodziewają – wyjaśnił tata.
- Ale dzieci nie będą się z nich cieszyć – odpowiedziała Paulina. 
- Maluchy to mogą nawet się popłakać – stwierdził Paweł. 
- Mikołaj jest bardzo mądry. Jeśli niektórym dzieciom daje inne zabawki niż te, o jakie go prosiły, 
to ma w tym swój cel. Tylko wybranym i wyjątkowym dzieciom daje inne zabawki. W ten sposób 
chce im coś specjalnego przekazać – tajemniczo powiedziała mama.
- Co? – zainteresowała się Paulina.
- No właśnie co? – ciekawy był również Paweł. 
- Na przykład to, że są już duże. Na tyle duże, że nie chodzi im tylko o wymarzone zabawki. Na 
tyle duże, że potrafią cieszyć się z ubranek czy owoców. Na tyle duże, że potrafią dzielić się tym, co 
mają z innymi dziećmi – wyjaśnił tata. 
- A ja czym mogę podzielić się z innymi dziećmi? – zapytała Paulina.
- Ja też chcę się podzielić – oznajmił Paweł. 
- Jeśli przyjmiecie z radością zabawki, jakie dostaliście w prezencie, będzie do dowód, że potraficie 
się dzielić. Wasze wymarzone zabawki będą mogły trafić do kogoś, kto ich bardziej potrzebuje. Ja 
jestem bardzo dumna z tego, że Mikołaj tak poważnie was potraktował – pochwaliła dzieci mama.
Paulina i Paweł również się cieszyli, że Mikołaj pomylił prezenty. Zabawki, jakie dostały, coraz 
bardziej się im podobały. Dzieci z radością zaczęły się nimi bawić. Polubiły je, stały się dla nich 
więcej warte, niż te wymarzone, te jakich nie dostały w tym roku od Mikołaja. W zamian dostały 
jednak coś innego, coś dużo bardziej ważnego. Dzięki Mikołajowi dzieci wiedziały, że są kimś 
wyjątkowym.



KSIĄŻKA NA ŚWIĘTA

Paddnigton i świąteczna niespodzianka" Michael Bond
 

To kolejna opowieść o sympatycznym i zabawnym niedźwiadku, który nie 
lubi się nudzić. Tym razem miś nie może się doczekać Bożego Narodzenia 
i wizyty w Zimowej Krainie Cudów.
Sprawdźcie  czy  uda  mu  się  zajrzeć  do  warsztatu  Świętego  Mikołaja 
i odkryć, jak się robi jego ulubioną marmoladę! Przekonajcie się, jakie tym 
razem czekają na niego przygody, gdy zgubi się na Biegunie Północnym...
Książka  jest  przepiękne  ilustrowana,  co  na  pewno  zachęci  do  czytania 
najmłodszych czytelników.

Opowiadania wigilijne. Pod choinkę od polskich pisarzy. 

W podróż po zaczarowanym świecie ciepłych, wigilijnych wierszy 
i opowiadań zabierze Was tutaj plejada polskich twórców literatury 
dziecięcej  takich  jak:  Ludwik  Jerzy  Kern,  Grzegorz  Kasdepke, 
Wanda  Chotomska,  Joanna  Papuzińska,  Barbara  Gawryluk,  Anna 
Onichimowska i inni. Książka zilustrowana została również przez 
znakomite ilustratorki- Iwonę Całą i Ewę Poklewską-Koziełło. 

Wszystkie  opowiedziane  w  książce  historie  przypominają  nam 
o  polskich  tradycjach  o  opłatku,  karpiu,  barszczu  z  uszkami 
i pustym miejscu przy stole, które w Wigilię czeka na zbłąkanego 
wędrowca, ale przede wszystkim próbują odpowiedzieć na pytanie: 
na czym polegają prawdziwe święta? 

„Gwizdek i śniegowa kula” - Barbara Gawryluk, Małgorzata Flis

Gwizdek  i  śniegowa  kula  to  druga  z  czterech  części  przygód 
sympatycznego zwierzątka, które mieszka w Tatrach. Świstak,  zbudzony 
przez  głośne  chrapanie  Taty  i  Wujka  Fuńka,  wymyka  się  z  norki,  aby 
zobaczyć zimę w Tatrach. Pierwszy raz bawi się na śniegu, spotyka także 
narciarzy  i  zwierzątka,  które  nie  zapadają  w  sen  zimowy.
Wraz  z  Gwizdkiem  dziecko  poznaje  przyrodę  Tatr.  Tatrzański  Park 
Narodowy objął całą serię patronatem. 

http://czasdzieci.pl/
http://coczytamy.blogspot.com

http://coczytamy.blogspot.com/


KRZYŻÓWKA POD CHOINKĘ

1. Kiedy sypnie z nieba, pola, łąki w mig pobiela
2. Pięknie pachnie, igły nosi, cały rok zielona rośnie
3. Jestem sobie biały Pan i na głowie garnek mam. Nosek mój z marchewki jest. Czy już wiecie kim ja 
jestem?
4. Grudzień kończy każdy rok. Jaki miesiąc wita go?
5. Szczypie w nosek w rączki też, gdy zapomnisz schować je
6. Raz do roku, w czasie świąt, przy choince śpiewasz ją
7. Święty, który rozdaje prezenty 

I JESZCZE COŚ PO ANGIELSKU



PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

Składniki:
500 g mąki
200 g cukru pudru
200 g miodu
120 g masła lub margaryny
1 jajo
10 g sody oczyszczanej
2 łyżki stołowe przypraw korzennych – cynamon, imbir, goździki, kardamon, gałka 
muszkatołowa

Sposób wykonania:
1.Mąkę wymieszać z sodą
2.Zrobić  wgłębienie  na  środku,  wlać  miód,  dodać  przyprawy korzenne,  cukier,  miękkie 
masło i jajo. (Miód, jeśli nie jest płynny, można też wcześniej podgrzać razem z masłem, 
cukrem i korzeniami, a potem ostudzić i połączyć z mąką).
3.Zagnieść ciasto jak na pierogi. Wyrabiać aż będzie gładkie i jednolite w przekroju.
4.Różnej grubości pierniczki można wykrawać i piec od razu.
5.Pierniczki pieczemy w średnio nagrzanym piekarniku około 10 minut.  Trzeba uważać, 
żeby nie zrumieniły się zbyt mocno, ponieważ z powodu skarmelizowania miodu mogą stać 
się zbyt twarde i nabrać nieco goryczki.
6.Można je długo przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
7.Przed Świętami zostawić je na dwa dni odkryte.
8. Kilka dni przed podaniem (lub nawet wcześniej) można pierniczki dowolnie polukrować.

SMACZNEGO!



ZIMOWE ZAGADKI
Te zagadki, to świetna zabawa dla dzieci na długie zimowe wieczory. Gdy za oknem śnieżno 

i mroźno, można usiąść w kilka osób w ciepłym pokoju i zacząć wspólne zgadywanie. 

Kulig 
Po drodze zimowej pędzą silne konie,
Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło!
Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci,
Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.

Mróz 
Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Sople wiszą w wielkich strąkach!

Święty Mikołaj 
W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.

Choinka 
Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.

Bombki choinkowe 
Choinkowe ozdoby
Okrągłe jak słońce,
Jak ono złociste
I blaskiem świecące

Śnieg 
Pada z nieba biały proch,
Coś jak gwiazdki albo groch.
Gdy napada po kolana,
Ulepimy wnet bałwana!

Lód 
Mróz w niego zmieni każdą kroplę wody,
Czy to jezioro, czy staw, czy kałuża,
Czasem obleka z siłą mokre schody,
Szansa na przewrócenie wtedy bardzo duża!

Bałwan 
Ten śniegowy panicz
Garnek ma na głowie,
W miejscu nosa marchew,
Ulepił go człowiek!



ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Małą gwiazdkę przed świętami
Przyjmij proszę z życzeniami

Może spełni się marzenie
Białe Boże Narodzenie

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota
Niech to będzie gwiazdka złota

Bo, gdy spada taka z nieba
Wtedy zawsze marzyć trzeba

No, a jeśli tak się zdarzy,
Że srebrzysta ci się marzy
Możesz także taką zdobyć

I choinkę nią ozdobić
Świąt radosnych,

przeżyć wzniosłych,
w zdrowiu, szczęściu i miłości!


