
 
Kochane Świetliczaki. Nadchodzi najbardziej wyczekiwany okres w roku – 
Boże Narodzenie. Były już Mikołajki i wielu z Was ubrało lub w najbliższym 
czasie ubierze choinkę.  
 
 
Zapoznajcie się z utworem J. Dymkowskiej pt. „Legenda o choince” 

 

 

LEGENDA O CHOINCE 

Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. Wszystko, co żyło wokół stajenki, chciało 

zajrzeć do niej i ucieszyć dziecię. Tuż przy stajence rosły trzy drzewa. Piękna i okazała palma, 

wdzięczna oliwka i skromna choinka. Co chwila zaglądały do stajenki i szumiąc listkami cicho 

szemrały słodką kołysankę Bożej Dziecinie. Jezus spał spokojnie w ramionach swej matusi. A kiedy 

się zbudził i otworzył oczęta, wtedy palma powiedziała do smukłej oliwki:  

- Chodź, pójdziemy się pokłonić Jezusowi. 

- Dobrze – zaszemrała oliwka – idźmy zaraz. 

- Pójdę i ja z wami – dorzuciła cicho nieśmiała choinka. 

- Ty? – rzekły pogardliwie dumne drzewa. – Ty jesteś taka brzydka, masz kłujące igły i nieładnie 

pachniesz. Cóż ty dać możesz Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć. Zamilkła biedna choinka, 

słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała. Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i 

składając najpiękniejszy swój liść u stóp dzieciątka, powiedziała: 

- Ofiaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru słońca i złośliwego deszczu. 

A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek kilka kropli 

przezroczystej oliwy o przepięknym zapachu. I cała stajenka pełna była teraz najsłodszej woni. 

Boże Dzieciątko uśmiechnęło się serdecznie i w podziękowaniu pokiwało im rączką. Zakołysała się 

radośnie dumna palma, zaszeleściło listkami uszczęśliwione drzewko oliwne. Tylko niepozorna 

choinka spoglądając na nie westchnęła żałośnie i rzekła do siebie ze smutkiem: 

- Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna i brzydka. Pewnie by się mnie 

mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić Bożej Dzieciny. 

Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. To mały aniołek, który stał przy 

żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki i żal mu się zrobiło biednej choinki. Podszedł 

więc do niej i powiedział:  

- Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za swoją skromność tak cię wspaniale 

przystroję, że zachwycisz Jezusa. I skinął na gwiazdki złote, co wesoło mrugały na nieba błękicie. 

Na wezwanie aniołka gwiazdki jedna po drugiej spadały z nieba i siadały na drżących z radości 

gałązkach choinki. Mała, niepozorna choinka rozbłysła wspaniałym blaskiem. Wyglądała jak 

zaczarowana. Boża Dziecina uśmiechnęła się uszczęśliwiona, zaczęła klaskać rączkami i wyciągać 

je w stronę ślicznego drzewka. I od tego dnia, co roku na Boże Narodzenie choinka staje się 

radością wszystkich dzieci. Jak tam, w Betlejem, koło niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote 

gwiazdki i różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte są skarby, o których 

dziecko cały rok marzy. A choinka cieszy się radością dzieci i wspomina tę dawną piękną noc w 

Betlejem. 

 

4. Omówienie treści utworu 

 

- kto się narodził w stajence? 

- jakie drzewa rosły przy stajence i ile ich było? 

- które drzewko nie poszło się pokłonić Jezuskowi? 

- kto pięknie przystroił choinkę?  

 



 

Zajęcia relaksacyjne 

 

Zimowy masaż – zabawa relaksacyjna  

Przyszła zima, mróz mocno szczypie  

I maluje piękne wzory na szybie.  

Za oknem z nieba śnieżek leci,  

Na który bardzo czekają dzieci.  

Będą wesoło rzucać ścieżkami 

I zjeżdżać z wysokiej górki na pazurki. 
 

 Czarowanie  

Czary-mary, czary-mary, uuu! (bis)  

Hokus-pokus, kszszsz, hokus-pokus,  

kszszsz Abrakadabra, abrakadabra, bęc! (bis)  
 

 Tańczące grzechotki – zabawa z wykorzystaniem grzechotek wykonanych 

przez dzieci lub z woreczkami.  
 

 

  
Posłuchajcie piosenki „Choinko piękna jak las”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8 

 

Stała pod śniegiem panna zielona, 

nikt, prócz zająca nie kochał jej. 

Nadeszły święta i przyszła do nas, 

pachnący gościu, prosimy, wejdź! 

 

Refren: Choinko piękna jak las, 

choinko, zostań wśród nas. 

Choinko piękna jak las, 

choinko, zostań wśród nas. 

 

Jak długo zechcesz, z nami pozostań, 

niech pachnie tobą domowy kąt. 

Wieszając jabłka na twych gałązkach, 

życzymy wszystkim Wesołych Świąt! 

 

Refren: Choinko piękna jak las, 

choinko, zostań wśród nas. 

Choinko piękna jak las, 

choinko, zostań wśród nas.  

https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8


 

A Ty spróbujesz zaśpiewać? 

 

 

 

 

A teraz zagadka  
 

Zielona, z lasu wzięta, 

Wesoło nam z nią w święta. 

Igieł ma więcej od krawca, 

A nawet więcej od jeża. 

Zimą i latem taka sama, 

Zawsze zielona i świeża. 

  

A czy Wy już wiecie o czym mowa? 

 

Wykonanie kartek świątecznych 

 Recznie robione kartki Świąteczne przez Was Drogie Dzieci, są najlepszym 

prezentem, dla mamy, taty, babci, dziadka lub rodzeństwa. To wcale nie takie 

trudne, a może okazać się świetną zabwą i idealnym pomysłem na spędzenie 

czasu wolnego. 

Potrzebne Wam będą tylko różne materiały plastyczne i ozdoby świąteczne. 

To co zaczynamy? 

 

 

RĘCZNIE ROBIONE KARTKI BOŻONARODZENIOWE 



 

 

 

Na początek należy przygotować bazę do kartek, czyli ładnie dociąć i poskładać 

kartoniki, mogą być w różnych kolorach. Zapraszamy dziś i Ciebie do 

wspólnego robienia kartek świątecznych. Kilka bardzo prostych i łatwych do 

wykonania również przez najmłodsze dziećmi. Te materiały na spokojnie 

znajdziecie to w domu. Wystarczą kolorowe kartki, farby, kokardki, inne 

materiały, nożyczki i klej szkolny i lub klej na gorąco. W przypadku klejenia 

materiału lub kokard polecam klej na gorąco, ale to pod czujnym okiem 

rodzica, dziecko nie da sobie rady. Bardzo przydatny okazuje się brokat. Kartki 

są niezwykle proste do wykonania. Wykonane z pomocą dorosłego będzie 

można je wysłać rodzinie i przyjaciołom. Nic tak nie cieszy, jak samodzielnie 

wykonany prezent-kartka z myślą o konkretnej osobie.  
 

 



 

 

 

 

 



Prosta kartka z choinką z pociętych paseczków 

 

 

 

 

Kartka z trójwymiarową bombką 



 

 

 

 

Na myśl o Świętach Bożego Narodzenia w naszej głowie pojawia się zwykle obraz 



przystrojonej choinki. 

 

 

My mamy dla Was propozycję łatwą wykonaniu (do jej stworzenia wystarczą Wam 

elementy zalegające w szufladach prawie każdego domu) . Odpowiednio duża lub 

ustawiona na wysokiej podstawce – może posłużyć za „prezentowe centrum”, dla Naszego 

Mikołaja. Będzie też oczywiście ciekawą dekoracją wigilijnego stołu! Czyli czas na choinkę 

makaronową 

 

Jak zrobić choinkę z makaronu krok po kroku 

Istnieją dwa sposoby wykonania makaronowej choinki. Który z nich wybierzemy, zależy od tego, 

jaki efekt chcemy uzyskać. Skromniejsza, a jednocześnie bardziej nowoczesna, jednolita choinka 

składa się z mniejszej ilości elementów. Bogatsza i „tradycyjna” zawiera dodatki z łańcucha i 

miniaturowych bombek. 

 

Co będzie potrzebne: 

• duży arkusz tektury zwinięty i sklejony taśmą w stożek 

• pistolet na gorący klej i naboje z klejem (pamiętajcie tylko w obecności dorosłych) 

• paczka (lub więcej – w zależności od wielkości choinki) wybranego makaronu 

• farbka w sprayu w kolorze złotym, srebrnym lub zielonym (ewentualnie w innym, 

ulubionym odcieniu) 

• folia malarska lub inna podkładka 

• opcjonalnie: dodatkowe małe ozdoby choinkowe – bombki, łańcuch, koraliki, a także brokat 

i guziki 

 

 Choinka z makaronu kokardki (oczywiście możecie wykonać ją z każdego 

dostępnego makaronu) 

Pierwsza propozycja jest bardziej ascetyczna, ale jednocześnie utrzymana w jednolitej kolorystyce. 

Aby stworzyć taką choinkę należy zwinąć arkusz tektury w stożek (taki jak na zdjęciu) i postawić 

go na rozłożonej folii zabezpieczającej. Następnie, powinno się przyklejać gęsto układany makaron 

na gorący klej, przesuwając się od dolnych do górnych partii choinki. Na końcu można udekorować 

czubek pojedynczą makaronową kokardką. Spryskać całość farbą w sprayu. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Miołajkowe kolorowanki 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


