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Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów, rodziców 

i nauczycieli do wspólnych wirtualnych SPOTKAŃ 

Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – 

DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Jeśli macie ochotę chwalcie się efektami swojej pracy – wysyłając zdjęcia, 

rozwiązania zadań poprzez wysłanie wiadomości  w mobidzienniku. 

 

Polecam! 

Super książki na grudniowe, 

przedświąteczne  dni! 

DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - do 

czytania i słuchania! 

 

 

 

Mariusz Strzelecki: LEGENDA O RUDOLFIE - RENIFERZE 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

PRZECZYTAJ! 

POSŁUCHAJ! 
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Opowieść o Rudolfie, reniferze Świętego Mikołaja, który dzięki swojemu 

czerwonemu nosowi uratował  Święta Bożego Narodzenia. 

Jeśli masz ochotę posłuchaj tej legendy, klikając na podany link  

https://www.youtube.com/watch?v=UxX05V-2U7s&feature=emb_logo 

lub przeczytaj klikając na link      

 https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/12/legenda-o-rudolfie-reniferze-

swietego.html 

Stanecka Zofia: Basia i Boże Narodzenie 

To wyjątkowa i pouczająca książka. Z niej dowiecie się, 

czy prawdziwy Święty Mikołaj istnieje? Jakie dania powinny 

znaleźć się na wigilijnym stole? Na kogo podczas świątecznej 

kolacji czeka jeden pusty talerz? 

Główna bohaterka – Basia,  długo nie zapomni tych Świąt Bożego 

Narodzenia. Mama Basi łamie sobie rękę, a lekarz zabrania jej cokolwiek robić. 

Wszystko stanęło pod znakiem zapytania. I co teraz? Bez pomocy mamy Święta 

mogą się nie udać... Jednak na pomoc rusza cała rodzina Basi! Wspólnie robią 

dekoracje, pakują prezenty i gotują świąteczne potrawy.  Każdy ma swoje 

zadanie, a razem działają jak jedna wielka drużyna. 

 

Charles Dickens: Opowieść wigilijna 

Piękna i ponadczasowa opowieść Charlesa Dickensa o magii 

świąt Bożego Narodzenia, o czynieniu dobra i o wzajemnej 

życzliwości.  

Główny bohater - Ebenezer Scrooge jest bezduszny, skąpy 

i samolubny. Całe dni spędza w swoim biurze – z nosem w opasłych księgach 

rachunkowych. Dobrych uczynków unika jak ognia, nigdy nie bywa miły 

i nienawidzi Bożego Narodzenia. Jednak pod wpływem niesamowitych wydarzeń, 

które następują w pewną wigilijną noc, jego życie całkowicie się zmienia…  

Jeśli masz ochotę posłuchaj audiobooka, klikając na podany link  

https://www.youtube.com/watch?v=g1rsidzIAXA 

https://www.youtube.com/watch?v=UxX05V-2U7s&feature=emb_logo
https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/12/legenda-o-rudolfie-reniferze-swietego.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/12/legenda-o-rudolfie-reniferze-swietego.html
https://www.youtube.com/watch?v=g1rsidzIAXA
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POMYŚL! SKONCENTRUJ SIĘ! GRA 

ONLINE – ŚWIĄTECZNE MEMORY 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/26208092/%C5%9Bwi%C4%85teczne-

memory 

 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ! 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/26208092/%C5%9Bwi%C4%85teczne-memory
https://wordwall.net/pl/resource/26208092/%C5%9Bwi%C4%85teczne-memory
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PIONOWO 

1.Przynosi prezenty 6 grudnia 

5.  Możemy je znaleźć pod choinką 

7. Imię renifera z czerwonym nosem 

8. Robimy go ze śniegu 

9. Śpiewana w Święta Bożego Narodzenia 

11. Mikołaj się na nich przemieszcza 

12. Rzucamy się nimi, jak pada śnieg 

 

POZIOMO 

2. Wieszamy na niej bombki 

3. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole 

4. Świecą na choince 

6. Kolor butów Mikołaja 

10. Rozpoczynamy Wigilię, gdy pojawi się 

 

 

ROZWIĄŻ ZAGADKĘ! 

 

To jest królowa w lodowym dworze, 

zamrozić serce każdemu może. 
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POLICZ! 
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Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ  

„BAJKOWA BOMBKA” -  

 

-  wytnij wzór bombki z papieru (najlepiej 

podwójnie, żeby była grubsza) 

-  przyklej naklejkę, wycinankę z ulubionym 

bohaterem bajki lub książki 

                                                         -  wytnij dziurkę, dodaj wstążkę 

   I już bombka gotowa! 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS - kolorowe bombki, czyli choinkowe ozdoby dla 

łasuchów - przepis z książeczki "Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie" - 

wydawnictwa Jedność. 

  Przygotuj: 

dwa kubki mąki pszennej, kubek cukru pudru, kostkę 

masła,cztery żółtka, szczyptę soli, garść lentilek, cukier 

puder i sok z pomarańczy lub cytryny do zrobienia lukru 

oraz kubek, stolnicę, nóż, sitko do przesiewania mąki, 

łyżkę, okrągłą foremkę, folię spożywczą, folię 

aluminiową, wałek do ciasta, blaszkę do pieczenia, 

pędzelek, słomkę, miseczkę, sznureczek. 

  

 

 

DZIAŁAJ! 
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Sposób przygotowania: 

- Przesiej mąkę na stolnicę. Dodaj pokrojone masło i siekaj je nożem tak długo, 

aż kawałki będą miały wielkość zielonego groszku. 

- Dodaj cukier puder, żółtka, szczyptę soli i szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę. 

Owiń ją folią spożywczą i włóż przynajmniej na godzinę do lodówki. 

- Kiedy ciasto się schłodzi, rozwałkuj je na placek i foremką wykrój z niego krążki. 

Ułóż ciasteczka na blaszce wyłożonej folią aluminiową i włóż do nagrzanego do 

temperatury 200°C piekarnika na około 10-15 minut. 

- Z cukru i soku z pomarańczy lub cytryny przygotuj lukier. W każdym ciasteczku 

wywierć słomką dziurkę. Pomaluj bombki lukrem i ozdób kolorowymi lentilkami. 

Kiedy lukier wyschnie, przez dziurki przełóż kawałki sznurka i zawieś bombki na 

choince. 

 

 

Źródło: https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,198784c.html 

 

Smacznego! 

 

https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,198784c.html
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POSŁUCHAJ ŚWIĄTECZNEJ RELAKSUJĄCEJ 

MUZYKI! 
https://www.youtube.com/watch?v=8TdgLS99Nsc 

 

 

 

 

ZIMOWY RELAKSUJĄCY MASAŻYK! Spróbuj! Zaproś mamę, tatę, brata lub 

siostrę! 

Wcześnie rano dzieci wstały 

I do okna podreptały. (delikatnie opukujemy plecy otwartymi dłońmi) 

Przecierają swoje oczka, (obie ręce równocześnie masują plecy - ruchy 

okrężne) 

Bo za oknem biega foczka (dłonie zwinięte w pieści, bardzo delikatnie opukują plecy) 

W ciepłym płaszczu z guziczkami (palcem stukamy w  plecy ruchem z góry na dół i na odwrót) 

Długim szalu z frędzelkami (rysuj oburącz na plecach kształt szala oraz rozcieraj dłonie w 

prawą i lewą stronę kreśląc jednocześnie frędzelki) 

Do zabawy dzieci woła 

Miła w zimie jest swawola! (łaskotaj delikatnie) 

 

  

POWODZENIA!  

 

 

ZRELAKSUJ 

SIĘ! 

https://www.youtube.com/watch?v=8TdgLS99Nsc

