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Magiczny czar Świąt Bożego Narodzenia 

 

 

 Dzieci w czasie przedświątecznym garną się do pomocy. Ten czas aż kipi od 

pytań typu: „a po co to?”, „a czemu?, „a dla kogo?”, „a ile?”, „a skąd weźmiemy?”, 

„a kto przyjedzie?” - już jestem zmęczona, a pytań są setki.  

Najgorszą sytuacją jest ta, kiedy dziecko usłyszy: „nie przeszkadzaj”, „nie rusz”, 

„przestań już pytać”, „odejdź, jestem zajęty”, „nie męcz”, itp.  

 

 Zaspokoić naturalną dziecięcą ciekawość i chęć „pomocy” możemy wtedy, gdy 

właśnie zaprosimy je do niej.  

Jeśli dziecko chce ubrać choinkę, wyszukajmy takie ozdoby, których nie stłucze lub 

takie, których ewentualne stłuczenie nie poniesie za sobą niebezpieczeństwa, czy 

ogromnego wydatku (historyczna ozdoba, bombka po prababci, elektryczne 

światełka, …).  

Zaproście też dzieci do wspólnej zabawy plastycznej, w której będziecie 

doskonalić małą motorykę oraz pracę  narządów artykulacyjnych.  

Potrzebne będą: choinka wycięta z zielonego brystolu, słomki, wycięte bombki 

z kolorowego papieru, albo kawałki waty.  

Wciągając powietrze przez słomkę zbliżoną do ozdób przenosimy je na choinkę. I 

gotowe - mamy pięknie przystrojone drzewko bożonarodzeniowe! 

Możecie też wykonać: 

Zimowy pejzaż lub bałwanka z waty lub pasty do zębów 
– Do obrazków z watą potrzebne będą: kartki z bloku (mogą być kolorowe), wata, 

papier kolorowy, nożyczki, klej. 

– Do obrazków z pastą potrzebne będą: kolorowe kartony, pasta do zębów i brokat 

sypany. (pastę nakładamy palcami i od razu sypiemy brokatem) 

Rysunki można ozdobić wyciętymi, za pomocą dziurkaczy ozdobnych, kolorowymi 

gwiazdkami albo filcowymi czy materiałowymi choinkami. 

Jeśli chcecie, aby wasza choinka była wyjątkowa, zróbcie własnoręcznie ozdoby, 

które na niej zawiesicie.  

Przepis na masę solną: 

 1 szklanka mąki 

 1 szklanka soli kuchennej 

 ½ szklanki wody 

Wszystkie składniki musimy połączyć i zagnieść z nich ciasto (dobrze wyrobione 

ciasto nie powinno się lepić do rąk). Następnie rozwałkowujemy masę i dziecko 

wycina z niej różne kształty. Można użyć gotowych foremek lub samemu lepić 

najróżniejsze postaci – Aniołka czy Mikołaja - dzieci mają różne pomysły. Gotowe 



dzieła układamy na blasze i wkładamy do piekarnika. Suszymy w temperaturze 75 

stopni, a po ostudzeniu dzieci je malują.  

 

Wskazówki: 

- masę można zabarwić używając naturalnych produktów, takich jak kakao i 

przypraw: cynamon, kurkuma, papryka… 

- podczas wykonywania modeli można używać przeróżnych narzędzi do ozdabiania 

(nożyczki, patyczki, grzebień, nożyki, wyciskacz do czosnku – znakomity do wyrobu 

włosów); 

 

 Kiedy dziecko chce „pomóc” w kuchni, pokażcie co do czego pasuje, co z 

czym wymieszać – w odpowiednim tempie, jak wykroić pierniczek czy słodkie 

ciasteczko. Nazywajcie potrawy, które przygotowujemy, wszelkie kuchenne 

przedmioty (na pytanie nauczyciela „co znajduje się w łazience?” - przedszkolak 

odpowiedział „kuchnia” - smutne). Uczcie, do czego służą urządzenia, jak się ich 

używa, których używają tylko dorośli. W przyszłości sobie podziękujecie. 

 

 Gdy dziecko rozrzuca zabawki – niech z klocków ułoży sanie Mikołaja, 

choinkowy lasek, Krainę elfów – podejdźcie, zainteresujcie się, doceńcie włożony 

trud.  

  

 A jeśli chce pomagać w sprzątaniu – dajcie mu ściereczkę, niech na sucho 

ściera swoje mebelki – może nie zrobi tego tak, jak my, ale jaka będzie duma na jego 

twarzy, gdy go pochwalicie. Wiadomo, że niedługo ręce nam zemdleją od 

świątecznego sprzątania, ale  jeśli nie będziemy odsuwać od domowych prac dzieci – 

ta pomoc kiedyś nam się przyda, bo będzie im się chciało chcieć.   
 

Warto z dziećmi czytać książeczki o tematyce świątecznej - może jakąś z nich 

dziecko dostanie od Mikołaja, można też pójść do biblioteki i po prostu wypożyczyć. 

Oto kilka naszych sprawdzonych pozycji: 

- „Franklin przygotowuje Święta” P. Bourgeois 

- „Święta Tupcia Chrupcia” E. Piotrowska 

- „Basia i Boże Narodzenie” oraz „Basia i zwierzaki” Z. Stanecka, M. Oklejak 

- „Boże Narodzenie w Bullerbyn” A. Lindgren 

- „Święty Mikołaj” z serii Świat w obrazkach 

- „Marysia i Boże Narodzenie” N. Berkane 

  

Natomiast po Wieczerzy Wigilijnej, kiedy prezenty zostały już odpakowane, 

można zaproponować kreatywną, wesołą zabawę: Świąteczne kalambury.  

Wszyscy domownicy i goście dzielą się na dwie drużyny. Każda drużyna 

wybiera ochotnika, który będzie musiał przekazać jej jakieś hasło związane ze 

świętami. Te losujemy z pojemnika. Wygrywa ta drużyna, która zgadnie większą 

liczbę haseł. Zabawa murowana! Nie zapominajmy także o wspólnym śpiewaniu 

kolęd! 



 Kiedy dzieciom się nudzi, bo dorośli zajęci są poważnymi sprawami, psocą. 

Znajdźcie im ciekawe zajęcie. Sami pokażcie, że one są także ważne, a nie tylko 

choinka, prezenty, jedzenie, nowa koszula, czy sukienka. Czas przedświąteczny i 

około świąteczny to najlepsza pora do zacieśniania więzi rodzinnych, poprawę 

zachowania dzieci wobec rodzeństwa i dorosłych – pamiętajcie, że dzieci nas bacznie 

obserwują i naśladują. Rodzinne ciepło i miłość, szacunek i zrozumienie, cierpliwość 

i skupienie uwagi – pobudzą dziecięcą ciekawość, pomysłowość, kreatywność.   
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