
                                 

 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, dlatego zachęcamy Was do 

obejrzenia filmików, jak obchodzi się je w Polsce i na świecie: 

 

 Tradycyjne obyczaje świąteczne WIGILIA – tradycja Boże Narodzenie 

–https://www.youtube.com/watch?v=l7Pk7bHmtjw 

 Jak obchodzone są święta Bożego Narodzenia w różnych krajach? 

–https://www.youtube.com/watch?v=9yAy3nDFmhc 

 Staropolskie tradycje świąteczne 

Czy wiecie jak w dawnych czasach nasi rodacy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia 

i jak je obchodzili? Zachęcamy Was do obejrzenia nagrania, z którego z pewnością wyniesiecie 

wiele ciekawych informacji. 

-Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie? – YouTube 

 

 

Zrób to sam – świąteczny wystrój domu 

Przygotowania do świąt można już rozpocząć. By w Waszych domach nie zabrakło ciepłych, 

dekoracyjnych elementów, proponujemy Wam wykonanie kilku ciekawych ozdób.                           

Z pewnością wprowadzą świąteczną atmosferę i pięknie przyozdobią Wasze domy. 

 

 Skarpetkowy skrzat 

Przed Wami zadanie polegające na wykonaniu skrzata ze skarpetki, który będzie strzegł 

Waszego domu podczas zbliżających się świąt. Życzymy udanej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=l7Pk7bHmtjw
https://www.youtube.com/watch?v=9yAy3nDFmhc


-DIY: Jak zrobić skrzata na Boże Narodzenie ? | DIY CHRISTMAS GNOME SCANDINAVIAN – 

YouTube – świąteczny skrzat ze skarpety 

 

 Renifer 

Do pomocników Świętego należą również renifery. Pełnią bardzo ważną rolę w dostarczaniu 

prezentów do wszystkich dzieci. Spróbujcie dziś sami wykonać renifera, wykorzystując do tego 

rolkę po papierze, kolorowe kartki papieru, klej i nożyczki. 

 

 Renifer z rolki po papierze toaletowym 🙂 – YouTube 

 

 

 Ozdoby świąteczne – gwiazda 3D z papieru – YouTube                          

                                                                                                                             

 DIY jak zrobić dekoracje świąteczną w słoiku – YouTube 

 

 

 Świąteczne miasto 

 

Wszyscy czekamy na mroźną i śnieżną zimę. Nie możemy doczekać się świąt ze śniegiem. 

Dziś zachęcamy Was do przygotowania pracy plastycznej, która wprowadzi nas w taki 

właśnie zimowy nastrój. Potrzebne Wam będą: kartki kolorowego papieru, nożyczki, klej, 

czarny flamaster, biała farba plakatowa i pędzelek. Powodzenia! 

 

-https://youtu.be/HHNteTdihug 

 
 

Świąteczne porządki w rytm muzyki 

 

By z przyjemnością zabrać się za przedświąteczne porządki, obejrzyjcie układ taneczny, który  

świetnie naśladuje pracę naszego ciała podczas sprzątania. Udanej zabawy! 

 

-Układy taneczne # 16 – Świąteczne porządki – YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xd_wxmzEw78
https://www.youtube.com/watch?v=xd_wxmzEw78
https://youtu.be/HHNteTdihug


Zadbaj o siebie – świąteczna gimnastyka z elfami i Św. Mikołajem 

 

-Kodowanie w rytmie boogie (google.com) – stwórz samodzielnie układ taneczny dla elfa 

-Kodowanie w rytmie boogie (google.com) – zatańcz z pomocnikami Świętego Mikołaja 

 

 

                                          

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


