
Rozmowa z dziećmi grupy „MISIE” (3 – 4 latki) 

 
 

 

 

 

 

 

Czy wiecie dzieci, że  

niedługo spadnie śnieg?                                       

-Tak…..- wszyscy 

A jaki tajemniczy  

„Pan” nas wtedy odwiedzi? 

-Mikołaj—Marysia N., Olek M, 

Jak wygląda Mikołaj? 
- W kurtce czerwonej - Maja M. 

- Ma czerwoną czapkę - Gabrysia Z.   -I buty – Filip B. 

A jak wygląda jego twarz? 
-On ma wąsy.- Zosia N.  -Brodę-wszyscy 

Co robi Mikołaj? 
-Patrzy, gdzie są grzeczne dzieci- Zosia N. 

-Prezenty daje- Maja M., Miłosz Sz. 

-Jeszcze przynosi w worku – Gabrysia Z. 

-Na pewno daje kredki- Zosia N. 

Komu przynosi Mikołaj prezenty? 
-Grzecznym dzieciom – Staś Ż. Zosia N.-Tak, grzecznym - Maja M. 

-Żeby być grzecznym, to nie wolno nikogo bić - Natalka Sz. 

-Trzeba sprzątać zabawki - Kacper Sz. 

-Żeby być grzecznym, trzeba czekać, aż Mikołaj przyjdzie – Zosia N. 

-Cały czas - Natalka  Sz. 

Czy lubicie Mikołaja? 
-Tak!!! - wszystkie dzieci. 

-Ja też go lubię, bo przynosi prezenty dla Mamusi mojej – Maja M. 

-Wszystkie prezenty przynosi Mikołaj - Zosia N. 

A ile jest tych Mikołajów? 
-Dwa – wszyscy -Duży i mały - Natalka Sz. 

-Taki mają rozmiar - Zosia N. 

A w jaki sposób przybywa do nas Mikołaj? 
- Przychodzi pieszo - Zosia N. 
- Ma takie zwierzątka, które latają - Natalka Sz. 

 Lubicie zimę?  
-Tak!!!! - Wszystkie dzieci. 

A powiedzcie mi, po czym poznacie, że jest zima?  
- Jak jest śnieg - Natalka Sz.                                                                                                                                                                   

Dlaczego lubicie zimę? 

- Bo bawimy się w bałwany - Oliwier Ch. 
- Bo jest Mikołaj-  Marysia N. 
- Bo można jeździć na sankach - Olek M. 
- Ja chcę pomalować na różowo sanki, bo mam czarne - Zosia N. 

Jak ubieramy się zimą? 

-Trzeba zakładać ciepłą czapkę, kurtkę i rękawice - Natalka Sz. 
-I jeszcze ciepłe buty - Zosia N.  -A jeszcze szalik- Staś Ż. 
Dziękujemy Wam za rozmowę. Za chwilę pójdziemy na spacer szukać Zimy!!!  

Rozmowę przeprowadziły: Wioletta Werner, Jolanta Zarzycka                                                                                                   

Edytował -Wiktor Gołębiewski, kl. V 

Bożonarodzeniowe tradycje 
Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym 

świętem. Jest to święto rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych 
ludzi - sięga tradycjami dawnych czasów. Zachowały się 
nawet ślady obrzędów z czasów słowiańskich. 

Wigilia 
Do wieczerzy wigilijnej zasiadano wraz z zapadnięciem 
zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie 
wypatrywanej przez dzieci. Zaczynano od dzielenia się 
opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Dla dzieci 
jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni 
urzeczywistnia się na parę godzin, gdy pod pięknie ubraną choinkę, w świetle 
kolorowych światełek znajdują prezenty o których marzyły. 
Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół 
wigilijny. 
Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych 
- tak aby w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny.  

DZIELNIE SIE OPLATKIEM 
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i 
jest dzielenie się poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki 
były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Nazwa "opłatek" 
pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar ofiarny.  



Świąteczna rozmowa z przedszkolakami grupy Krasnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? 
Mikołaj– wołają wszystkie dzieci. 

A ktoś z Was go widział? Jak wygląda św. Mikołaj? 
Ja widziałem! I ja! Ja też! – odpowiadają radośnie przedszkolaki. 

Ma białą brodę i wąsy  - Oliwia A. 

Nie ma wąsów! Ten w mojej książce nie ma wąsów!– sprzeciwia się 

Bartek B. 

Ma czerwone ubranie  – kontynuuje Lena D. 

I czerwoną czapkę  - dodaje Weronika J. 

I jeszcze czarne buty!  - wtrąca Dawid W. 

Nie czarne! Inne!  – znów protestuje Bartek B. 

Czarne!!!  - przekonują dzieci. 

A co dźwiga na plecach? 
Wielki wór z zabawkami! – podskakując odpowiadają Marysia Ż. i Lena D. 

Dlaczego lubimy św. Mikołaja? 
Bo jest dobry  - Oliwia A. 

I rozdaje prezenty  - Julia S. 

Mikołaj spełnia życzenia  - Kuba S. 

A na jakie prezenty Wy czekacie? 
Ja wszystko mam. Tylko słodyczy potrzebuję  – mówi Marysia Ż. 

Gadający samochód i taki domek, który teraz wycinam – Robert R. 

Może ciągnik… - po długiej chwili zastanowienia odzywa się Adaś Ż. 

Chcę pistoletów tysiąc!!!  - woła Filip B. 

A ja chcę od Mikołaja dostać syrenkę, która świeci pod wodą  – wyjaśnia 

Oliwia A. 

I ja też taką syrenkę i jeszcze lalkę, którą się kąpie, płacze, ma    

smoczek i ubranie  – dodaje Lena D. 

Maskotkę Angry Bird –  odzywa się Kuba S. 

Kotka, który stoi  na dwóch łapkach -  nieśmiało szepcze Julka S. 

A ja kotka, co  cały czas chodzi na dwóch łapkach! - dorzuca Oliwia O. 

Ciekawe, w jaki sposób Mikołaj dostarczy prezenty? 
Może przez komin…- zastanawia się Robert R. 

Przez okno! Nie! Normalnie przez drzwi! - grupa ożywia się i sypie 

pomysłami. 

Mam nadzieję, że św. Mikołaj wkrótce Was odwiedzi i spełni Wasze 

życzenia.  
Teresa Okulicz i Jola Kownacka 

Przygotowała Ala Gilewska 

 

Bożonarodzeniowe tradycje 
KOLĘDA 

Nierozłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest 
kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi się 
ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazywali 
początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie 
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, 
bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali 
prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj 

obchodzenia kalend, zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych 
pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, 
kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych 
dziadków weszło łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda.   
Pierwsze kolędy pojawiły się w Polsce prawdopodobnie w XIII wieku, kiedy to 
przybyli do nas ojcowie franciszkanie. Wzorem założyciela swego Zakonu, św. 
Franciszka z Asyżu, który pierwszy urządził żłóbek wyobrażający Boże 
Narodzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni to zaczęli urządzać po 
kościołach szopki, oni też pierwsi organizowali jasełka - ruchome 
przedstawienia scen Bożego Narodzenia. Najdawniejsze kolędy, które znamy, 
pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to kolęda "Anioł pasterzom 
mówił". Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit datuje 
się na wiek XVII i XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy, jak: "Wśród 
nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu', "Bóg się rodzi" i inne.  
 



JASELKA  Bożonarodzeniowe tradycje 
Nazwa - jasełka pochodzi od słowa "jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. 

Od tego "żłobu" powstał żłóbek, a od "jasła" - jasełka, w których głównym 
elementem jest żłóbek z małym Dzieciątkiem. 

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik 
Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i 
bracia z Zakonu zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, 
gdzie już pod koniec XIII wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę 
Bożego Narodzenia. Nadszedł jednak czas, gdy ludziom znudziło się coroczne 
oglądanie drewnianych czy kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni 
zaczęli więc wystawiać najpierw ruchome figury, później zaś kukiełkowe i 
właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić wielkie tłumy ludzi. Jasełka 
zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy przez aniołów. Zawsze jest 
też w nich scena na dworze okrutnego króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół 
jego tronu, która kosą ścina mu głowę, jest niesforny diabeł namawiający go do 
zabicia dzieci w Betlejem. Jest oczywiście Święta Rodzina przy żłóbku małego 
Jezusa, są pasterze i Trzej Królowie przychodzący z darami.  

CHOINKA 
W wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina 
umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna 
z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym również 
na ziemiach polskich, popularna była "jodła", czyli wierzchołek 
sosny, jodły lub świerku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało 
chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. 
Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj 
ten przeniósł się z Niemiec.  
Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe, są 
pamiątką po wężu-kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje 
gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Choinka 
stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania 
choinki za domowił się dopiero na początku XX wieku. 

PREZENTY 
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze 
z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół 
został nazwany Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie 
zauważono pierwszą gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z 
Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru wigilijnego 
najbardziej zainteresowane były dzieci, nic dziwnego, ze to one z 
niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.  

ŚW. MIKOLAJ 
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych 
miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w 
wieczór wigilijny. 

wyszukał Łukasz Aleksandrowicz, kl. V 

Co o  świętach Bożego Narodzenia myślą przedszkolaki 

z  grupy  Smerfy? 

Z czym kojarzą  Wam się święta Bożego Narodzenia? 

Oliwia Bastek: z modlitwą 

Maja Brzezińska: 

z ubieraniem choinki 

 

Hania  Kacprzak: 

ze świecami wigilijnymi 

 

Daniel  Małkowsk: 

ze świątecznymi  potrawami 

Marta Symerewicz: z kolędami i chodzeniem do kościoła 

Kacper Wus: z odświętnym ubiorem  

Marysia  Gajdamowicz: z  łamaniem się opłatkiem  

i rozpakowywaniem prezentów 

Ola Michalskaz: Mikołajem i z  Narodzeniem Chrystusa 

Mikołaj Warcaba: „trzeba zostawić jedzenie  

i  listy dla Świętego Mikołaja” 

Czyż nie ciekawe wypowiedzi naszych dzieci?  

Co chcielibyście dostać od Świętego Mikołaja? 
Mikołaj  Warcaba: sterowany  samochód 

Marta: płytę: „Trzynaście życzeń”  Hania: mówiącego Kena 

Maja: dom Lego Friends   Ola: wampirkę Draculaura 

Daniel i  Bartek  Komar:tablet  Adaś Minko: samochodziki 

Samuel Wróblewski: żywego psa 

Marysia  Gajdamowicz: chodzącą Pinkie Pie Aleks: klocki  Lego 

Marysia Obrębska: gadającą  lalkę Barbie        Kacper: żywego żółwia 

Mikołaj  Nasiadka: straż przybrzeżną 

Wiktoria  Chylińska:konika, co rusza skrzydełkami 

Wszystkie dzieci  z niecierpliwością czekają na  Świętego Mikołaja 

 i mają  nadzieję, że spełnią się  ich  marzenia.  
Bożena  Szewc, Małgorzata Dymkowska- Kolender 

Przygotował  Michał Kocik, kl. V 


