
 

NAUCZANIE ZDALNE ŚWIETLICA 
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Kochane Świetliki! 
 




Przesyłamy materiał do pracy na czas nauki zdalnej zgdodny z rocznym 

haronogramem pracy swietlicy szkolnej ZSS 8 w Tychach,  

oraz z tygodniowym planem pracy. 

 
Poniedziałek  

20.12.21 

Wtorek 

21.12.21 

Środa 

22.12.21 

Zajęcia kreatywne: 

„Świąteczne pierniczki – 

tworzymy piernikową 

ozdobę”. Zajęcia 

edukacyjne - świateczne 

karty pracy. Zajęcia 

uspołeczniające - 

„tradycja ubierania 

choinki”. 

Zajęcia plastyczne: zimowa 

śnieżynka – twórcza 

dekoracja. Świąteczne gry  

i zabawy edukacyjne: 

łamigłówki, labirynt, 

odgadywanie różnic. 

Kolorowanki i malowanki 

o tematyce świątecznej. 

 

Ciekawostki 

dotyczące 

świątecznych 

tradycji. Świąteczne 

gry i zabawy 

edukacyjne, 

m.in.:rebus pt. 

„zabawa z 

potrawami”, 

wykreślanka oraz 

kodowanie. Historia 

kolęd. Relaksacja 

przy dźwiękach 

kolęd. 

 

 

 
Nauczyciele realizujący zajęcia na świetlicy szkolnej : B. Jędrzejczyk, M.Machalica, P.Kaczmarzyk-

Bugno, M. Sierzyńska, A. Kubiak-Kosicka, J. Purat, E. Maciąg, M. Grabiec, E. Orzeł-Kilimnik,  

M. Larem-Szynk, B. Żaczek-Janeczko, J. Nowakowska, A. Wąs, K. Chmiel-Szymczyk, A. Szymańska,  

W. Błażejewska-Palowska, E. Faron-Maj, D. Drab, M. Kumka, P. Majcherczyk- Ryrak, A. Galiszewska 





















Święta Bożego Narodzenia już niebawem, a więc powoli planujemy  

co zaserwujemy na wigilijnym stole. Święta kojarzą się nam z wieloma 

obyczajami. Jedną z przedświątecznych tradycji jest pieczenie ciasteczek. 
 



Zachęcamy wszystkie świetliki, aby wspólnymi siłami 

wraz z opiekunami oraz rodzicami upiekli (jeżeli jeszcze tego nie 

robiliście) zdalnie pyszne, korzenne i co najważniejsze 

mięciutkie pierniczki wg specjalnego przepisu! 



Świąteczne pierniczki – tworzymy piernikową ozdobę. 
 

 

 

Cele: 
 

- rozbudzanie precyzji w dekorowaniu: np. w robieniu na pierniczkach 

szlaczka lukrem, 

- rozwijanie wyobraźni poprzez wykonywanie pracy plastycznej, 
- ćwiczenie koncentracji uwagi, 

- nabieranie przeświadczenia, że wspólna praca, dzielenie się jest efektywne 

i przyjemne. 

 

Środki dydaktyczne: 

- dzwoneczek; 

- piernik lub kilka pierników dla każdego dziecka; 

- lukier; 

- posypki do ciast; 
- cukrowe ozdoby do ciast; 

- łyżeczki; 

- talerzyki np. papierowe; 

- ozdobna folia celofan; 
- wstążka; 

- laptop; 

- składniki potrzebne do wykonania pierniczków, 

- naklejki (forma nagrody za pracę). 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie. 

Rodzin/ opiekun dzwoni dzwoneczkiem. Witajcie dzieci, co o za 

dźwięk? Co może taki dźwięk wydawać? Ten instrument 

znalazłam/em przed naszym domem/ mieszkaniem, być może zgubił 

go jeden z reniferów Świętego Mikołaja? 

2. Dzieci poznają przepis – składniki potrzebne do wykonania 

pierniczków. 



a) odsłuchanie piosenki pt. „Świąteczne pierniki”: 

https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E 

b) polisensoryczne poznanie składników i przypraw 

wykorzystywanych do pieczenia pierników – np. dziecko zamyka oczy 

lub zasłaniamy mu oczy chustką i za zadanie ma poprzez zmysł węchu 

rozpoznać co to za produkt (zobaczymy, czy dzieci potrafią wymienić 

oraz nazwać produkty). 

 

3. Przypomnienie dzieciom o konieczności mycia rąk przed wykonaniem 

ozdoby z piernika oraz zasad prawidłowego zachowania i współpracy 

podczas zdobienia. 

 

4. Wykonanie ozdoby z piernika (na przykład choinkę) według 

indywidualnych umiejętności i możliwości dziecka. 

Prowadzący mówi/pokazuje dzieciom jak można udekorować 

piernikową ozdobę za pomocą lukru i różnorodnych posypek. Dzieci  

z pomocą prowadzącego, czyli rodzica lub opiekuna ozdabiają swoją 

ozdobę i zostawiają do wyschnięcia. Gdy już będą suche, pierniki 

możemy zapakować w celofan i zawiązać wstążką. Pamiętajmy 

o pochwałach 

5. Porządkowanie miejsca pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E
https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E


 
Zimowa śnieżynka 

 

 
 

Przedstawiamy Wam propozycję wykonania śnieżynki, która jest bardzo 

efektowna. Ta praca plastyczna to zarówno doskonała zabawa twórcza 

oraz piękna dekoracja. 

 

Wykonanie krok po kroku cukrowej śnieżynki możecie również zobaczyć 

na poniższym filmiku instruktażowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvf-rjORPwg&feature=youtu.be 

 

 

Do przedstawionej dziś zabawy plastycznej potrzebny nam będzie przede 

wszystkim cukier, a także czarna lub ciemna kartka, aby cukrowa śnieżynka 

ładnie się prezentowała. W celu ułatwienia zadania warto naszkicować zarys 

śnieżki. Następnie za pomocą kleju rysujemy kontury śnieżynki. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gvf-rjORPwg&feature=youtu.be


Śnieżynki narysowane klejem zasypujemy cukrem. 
 

 

 

Po zsypaniu cukru na talerzyk, na naszych kartkach zostaną wspaniałe 

błyszczące kryształki śnieżynek, które można dodatkowo udekorować 

drobinkami brokatu.



 



 

 

 

Witamy wszystkich, którzy przygotowują się do świątecznych porządków 

witamy wszystkich, którzy lubią niespodzianki 

witamy wszystkich, którzy lubią ubierać choinkę 

witamy wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę 

witam wszystkich, którzy mają dzisiaj dobry humor 

witamy wszystkich, którzy lubią Święta. 

 

Kochani, coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia. 

Jak doskonale wiecie Boże Narodzenie w Polsce jest obok Wielkanocy, 

najważniejszym świętem religijnym. 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". 

 Tradycje bożonarodzeniowe, z którymi Was zapoznamy, mają w Polsce 

bardzo duże znaczenie. Zwyczaje te są pielęgnowane i przekazywane  

z  pokolenia na pokolenie, by wciąż mogły nadawać obchodom świąt uroczysty, 

rodzinny charakter, ale też nadają Świętom Bożego Narodzenia niepowtarzalne 

piękno, na które można z utęsknieniem wyczekiwać przez wiele, wiele miesięcy. 



 

Jedną z najbardziej znanych świątecznych tradycji jest 

ubieranie choinki. 
 

Zgodnie z wierzeniem powinno robić się to w dniu 

Wieczerzy Wigilijnej. Wielu z nas robi to jednak kilka dni 

wcześniej. Drzewko bożonarodzeniowe ma chronić nas  

i cały dom od wszelkiego zła. Na drzewku zawieszamy 

łańcuchy, kolorowe światełka, bombki, pierniczki, cukierki 

i wszystko co tylko nam się zamarzy. Na choinkach często 

umieszczamy też jabłka, które znajdowały się na biblijnym drzewie. 

Ponadto owoc ten symbolizuje zdrowie. 

 

A co znajduje się na Waszym drzewku? 

Musicie wiedzieć, że zwyczaj ubierania choinki narodził się ok. 300 lat temu,  

a w jakim państwie? Aby poznać nazwę kraju, z którego pochodzi ten zwyczaj 

wykonajcie poniższe działania. Skreślcie te, których wynik jest równy 0. 

Litery znajdujące się przy pozostałych równaniach przyporządkowane 

odpowiednio do ich wyników w tabeli, utworzą rozwiązanie. 

 



Pokolorujcie ilustrację 

 



Przejdźcie choinkowy labirynt 



 
 

Zachęcamy Was także do wykonania choinki w domu. 

Przygotowujemy trójkątny szablon choinki, na którym 

robimy wokół dziurki ok. 0,5 cm od brzegu. Następnie 

przewlekamy tasiemkę poziomo przez dziurki. Końce 

tasiemki podklejamy z tyłu choinki. Na jej czubku 

przyklejamy gwiazdę. Z tyłu mocujemy klejem 
patyczek od loda, na który przyklejony jest brązowy 

pasek. Całość umieszczamy w nakrętce wypełnionej 

plasteliną. 
 

Materiały potrzebne do wykonania: 

 

 zielona kartka techniczna 

 nożyczki 

 dziurkacz 

 tasiemka 

 klej magiczny 

 patyczek od loda 

 brązowy papier 

 plastelina 

 nakrętka 



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. Słowo „Wigilia” pochodzi z jęz. 

łacińskiego i oznacza „czuwanie”. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele,  

że przed większymi uroczystościami poprzedniego dnia obowiązywał post  

i wierni przez całą noc oczekiwali na tę uroczystość. W Polsce wigilia weszła  

do tradycji w XVIII w. Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz  

z pierwszą gwiazdką na niebie. Wypatrywanie tego znaku po zmroku  

to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej sygnalizującej narodziny 

Jezusa i prowadzącej do niego Trzech 

Królów. 

 

 

 

 

 

 

 
W czasie Wigilii cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole 

nakrytym białym obrusem, co stanowi odniesienie do Eucharystii.  

Biel kojarzy się również z czystością i boskością - atrybutami nowonarodzonego 

Chrystusa. 

Z kolei sianko umieszczane pod obrusem nawiązuje do betlejemskiego żłóbka 

Jezusa. Dawniej w Polsce praktykowano też inny zwyczaj. Pszenicę, len, owies  

i żyto wiązano w snopki, które gospodarz rozmieszczał w każdym z czterech 

kątów swojego domu. 
 

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. Ten 

świąteczny zwyczaj, praktykowany obecnie 

wyłącznie w kilku krajach w Europie, podkreśla 

szczególną więź łączącą ze sobą najbliższych,  

a także gotowość do wybaczenia i pojednania 

się. Opłatek oznacza chleb rąk, symbolizuje 

także miłość i przyjaźń, jakie powinniśmy 

okazywać sobie wzajemnie w tym wyjątkowym 

dniu. 



 
 

W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą 

o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. Zwyczaj ten stanowi wyłącznie polską tradycję 

świąteczną. Pozostawienie pustego miejsca przy stole wiąże się z chęcią 

uczczenia przyjścia Chrystusa na świat. Nowonarodzone dzieciątko ma być 

szczególnym gościem w trakcie wieczerzy. Przygotowanie dodatkowego 

nakrycia podkreśla też gotowość przyjęcia pod nasz dach wszystkich 



potrzebujących, strapionych i samotnych, by mogli radośnie przeżyć szczególny 

wieczór poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Choć najczęściej 

wspomniane miejsce przy stole pozostaje puste przez całą kolację, w niektórych 

regionach Polski kultywuje się zwyczaj zapraszania do swojego domu 

wybranych osób ze swojego otoczenia, aby nie spędzały samotnie Wigilii. Tego 

rodzaju gest wyrażać ma gościnność będącą odpowiedzią na postawy 

mieszkańców Betlejem, zamykających się na przyjęcie Jezusa i jego opiekunów.. 

 

W naszym kraju zwyczaj świętowania Wigilii nieodłącznie wiąże się  

z przygotowaniem uroczystej kolacji. Według tradycji bożonarodzeniowej na 

świątecznym stole ma się znaleźć 12 wigilijnych potraw, symbolizujących  

12 apostołów. Spośród dwunastu postnych potraw, które spożywamy , wyróżnić 

możemy, m.in. kutię, barszcz z uszkami, barszcz z grzybami, pierogi, 

smażonego karpia, kompot z suszu czy kapustę z grochem. Ciasta świąteczne 

to głównie makowiec, keks i piernik. Dania trafiające na świąteczny stół  

są bezmięsne. Zwyczaj ten sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa  

i praktykowanych wówczas postów wyrażających oczekiwanie na niezwykle 

istotne wydarzenia. 
 



Świateczna zabawa z  potrawami 

• Połącz kazdą zagadkę z rozwiazaniem ukrytym w rebusie. 
 
 
 

Takie były pomarszczone - 

pestka skórką obciągnięta! 

W  tym wywarze znowu 

mają skórkę niczym 

niemowlęta... 
 
 

 

Gdyby śpiewać mu kolędy 

pewnie w takt by pluskał, 

bo choć jest on tylko rybą, 

to jednak ma uszka! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takie tycie, czarne ziarnko — 

któż to się nim naje? 

Dobrze, ze tak duzo ziarnek 

zawsze sie podaje... 

 
m = s le = onych ma = we 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktora z ryb najczęsciej w swiecie 

pływa w grudniu w galarecie? 

 
 
 

   

Zawsze tradycyjnie 

z grzybami być musi, 

bo ona ma głowę , 

a grzyb — kapelusik. 

 

 
y = kami 

        

 



Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest 

 Śpiewanie kolęd. Pieśni opowiadających  

o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo 

dużo. 
 

 

 

Pieśni opisujące narodziny Chrystusa i znaczenie 

tego wydarzenia dla ludzi, śpiewano już  

w średniowieczu. Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, 

mają po kilkaset lat. Najstarsze z nich to m.in. "Anioł 

pasterzom mówił" (XVI w.), "W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy 

śliczna Panna" (XVII w.), "Jezus malusieńki", "Lulajże Jezuniu" (XVIII w.). 

Wykonując te stare pieśni, tak jak robili to nasi rodzice, dziadkowie, przodkowie, 

mamy poczucie wspólnoty z nimi, z tymi ludźmi, Wspólne śpiewanie  

przy domowym stole stwarza też wyjątkową, magiczną atmosferę. 

Kolędy śpiewane są także przy Szopkach i Żłobkach i jest to kolejna 

świąteczna tradycja Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków  

i szopek najbardziej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. Szopka 

bożonarodzeniowa stała się wyjątkowo ważnym elementem każdych Świąt 

Bożego Narodzenia. Postawiona w widocznym miejscu przypomina  

o wartościach w naszym życiu, jednocześnie stanowiąc niepowtarzalną ozdobę 

domu. Szopki znajdują się w każdym kościele. Z okazji zbliżających się Świąt 

każda parafia stara się stworzyć możliwie jak najatrakcyjniejszą dekorację. 
 



Na Wigilię czekają z utęsknieniem wszystkie dzieci. 

Owej nocy do naszych domów zakrada się 

 Św. Mikołaj, ale należy pamiętać, że w zależności 

od regiony naszego kraju może być też nazywany 

Dziadek Mróz, Gwiazdor czy Gwiazdka i kładzie on 

pod choinką prezenty. Rano, kiedy dzieci się budzą 

znajdują pod nią upominki. 

Poprowadź drogę od startu do mety i Pomóż Mikołajowi dostarczyć prezenty na czas. 

START 

Meta 



 

Pasterka - kończy wieczór wigilijny i opowieść o tradycjach świątecznych w 

tym tygodniu. Pasterka to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. 

Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie 

przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. 
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Wykreślanka - Święta 
Zakresl w pionie lub poziomie wypisane po prawej stronie slowa kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 
 
 
 



Pomalujcie farbami worek z prezentami 
 



. Rozkodujcie obrazki, pokolorujcie zgodnie ze wzorem 

 
 
 

Pozdrawiamy Was serdecznie, 

życzymy zdrowych, 

radosnych Świąt!   



 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


