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DRODZY RODZICE 

 

 

 

DRODZY RODZICE 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 

życzenia miłości i wszelkiego dobra. 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła 

rodzinnej atmosfery, aby Nowy Rok niósł ze sobą  

szczęście, pomyślność. 

 

 

Ostrowiec Św. listopad – grudzień  2015  

http://www.przedszkole5.ostrowiec.pl/


OBCHODY WIGILII W INNYCH KRAJACH 

Kochani dziś postaram się Wam opisać jak w innych  

krajach spędza się Wigilię. Wiadomo jest, że u nas w  

Polsce Wigilia jest świętem bardzo rodzinnym i  

najważniejszym dniem w roku. Natomiast w wielu krajach 

nie ma aż takiego dużego znaczenia jak dla nas Polaków.  

Podobnie jednak jak u nas w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na 

Słowacji. 

Anglia - Wiecie kochani, że w tym kraju Wigilii praktycznie nie ma. Tylko w 

pierwszy dzień Świąt spożywają oni pieczonego indyka z nadzieniem z szałwi i 

cebuli, pieczonymi ziemniakami, brukselką, w sosie borówkowym. 

Austria- Tutaj natomiast w Wigilię spożywają karpia albo kaczkę, jakieś proste 

ciasto, pieczone kasztany, migdały, pierniki, wino z korzeniami. A w niektórych 

miastach na rynku śpiewa się wspólnie kolędy. 

Belgia — Wieczerzę wigilijną często zamienia się na śniadanie świąteczne w 

restauracji a daniem tradycyjnym jest indyk z puree kasztanowym i borówkami, 

kaszanka bożonarodzeniowa z rodzynkami. 

Oliwia — Tam w Wigilię święci się własnoręcznie wykonane figurki i po 

święceniu ich wszyscy bawią się całą noc. 

Dania — Tutaj w Wigilię spożywają pieczoną kaczkę i ryż z owocami w 

miseczkach, a w jednej z nich znajduje się migdał i osoba która dostanie tą miseczkę z 

migdałem dostaje dodatkowy prezent. Swoją drogą to mi się to nawet podoba. 

Francja- Tutaj we Francji najważniejszy jest dla nich obiad świąteczny. 

Spożywają oni pasztet z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, 

ślimaki, indyka lub koguta faszerowanego kasztanami albo truflami. 

Holandia- Tutaj nie mają żadnego postu, Wigilii ani prezentów. Jest natomiast 

pasterka. I wiecie kochani, że wtedy jest to jedyna Msza w roku gdzie kościoły są 

pełne. W Holandii śpiewają również-kolędy i dekorują choinki. Bardzo ważne jest dla 

nich także pisanie, wysyłanie i wystawianie otrzymanych kartek. 

Niemcy - W Niemczech przygotowuje się kiełbaski, sałatkę kartoflaną, a w 

pierwszy dzień Świąt pieczoną gęś. 

USA — U nich postu nie ma, pasterki nie ma, dzielenia się opłatkiem nie ma. Jest 

tylko pieczony indyk na świąteczny obiad, a wcześniej szał zakupów prezentów. 

 
 



 

GRUDNIOWE PRZYSŁOWIA  

 

Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, 

 do Wigilii zima nie nastąpi trwała.  

Od Łucji do Wigilii patrz na dni o 

 przyszłym roku powiedzą Ci. 
Święta Barbara po wodzie, 

Boże Narodzenie po lodzie. 
 

3 grudnia — Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie. 

4 grudnia — Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi. 

5 grudnia — Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada. 

6 grudnia — święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi. 

7 grudnia — Święty Ambroży zimy przysporzy. 

8 grudnia — Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. 

9 grudnia — Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. 

10 grudnia — Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają. 

11 grudnia — Pogoda grudniowa — lodu połowa, wody połowa. 

12 grudnia — W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. 

13 grudnia — Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. 

14 grudnia — Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się głosi. 

15 grudnia — Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. 

16 grudnia — Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. 

17 grudnia — Od świętego Florka daj chleba do worka. 

18 grudnia — Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam 

zapowiada. 

19 grudnia — Pogoda na Urbana, to wielka wygrana. 

20 grudnia — Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. 

21 grudnia — Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. 

22 grudnia — Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

23 grudnia — Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody_ 

24 grudnia — Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się 

przewlecze. 

25 grudnia — Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

26 grudnia — Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 

27 grudnia — Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. 

28 grudnia — Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże. 

29 grudnia — Późna zima długo trzyma. 

30 grudnia — Kiedy grzmi na lód, będzie głód. 

31 grudnia — Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną. 
 



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI... 
 

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI  
 

W święta uroczyste, grudniowe. 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana. BOMBKA 

 

W święta grudniowe, 

gdy cały dzień trzeba pościć, 

bardzo smakuje ta ryba, co mało ma ości.  KARP 

Pod choinką po wigilijnej kolacji, 

z workiem na plecach wkracza do akcji.  

Dzieciom rozdaje piękne prezenty,  

zawsze jest miły i uśmiechnięty.MIKOŁAJ 

 

Długi sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają.  LAMPKI 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko 

świąteczne, 

przez dzieci kochane. CHOINKA 

Na samym wierzchołku ma ją choineczka. 

To błyszcząca ... GWIAZDECZKA 

Wielka radość już od rana, 

ulepimy dziś.... BAŁWANA 
 

Co roku w grudniową noc, wszystko ma 

czarodziejską moc. Wtedy też Mikołaj Święty, 

Rozdaje dzieciom PREZENTY 

 

Jeśli znów spadnie pewnego ranka, 

ulepimy z niego białego bałwanka_ ŚNIEG 

 

 

 

 

 



Spotkania wigilijne w przedszkolu 

 
Przedszkolaki przygotowały Jasełka Bożonarodzeniowe dla swoich rodziców połączone 

ze wspólnym śpiewaniem kolęd. W salach stanęły szopki bożonarodzeniowe, dzieci 

wcielając się w postaci związane ze świętami zaprezentowały piękne stroje, a swoim 

występem wzruszyły wszystkich obecnych. Wszystkiemu towarzyszyły wspólne rozmowy 

i zabawy z rodzicami. Takie uroczystości  oddały nam charakter Świąt Bożego 

Narodzenia i z pewnością pozostawiły trwały ślad  w naszej pamięci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Odwiedził nas Święty Mikołaj ” 

 

Hen, na dalekiej Północy, wśród wiecznych lodów spowitych łagodnym światłem 

polarnej zorzy stoi zamek?  zamku tym mieszka i pracuje Św. Mikołaj. 

 Dzisiaj jednak przyjechał do naszych przedszkolaków przybył nieco wcześniej bo już  

4 grudnia Tego dnia  Święty Mikołaj dzieciom wręcza  prezenty.. Od samego rana 

pojawił się w naszej placówce starszy, miły pan z wielkim workiem, który dał o sobie 

znać poprzez głośny dźwięk dzwonków. Święty Mikołaj częstował dzieci pysznymi 

cukierkami, a następnie odwiedził każdy oddział przedszkolny wręczając każdemu 

przedszkolakowi paczkę pełną słodkości. Dzieci nie pozostały dłużne i odwdzięczyły się 

krótkimi występami dla gościa, śpiewały piosenki i mówiły wierszyki. Nie zabrakło 

również pamiątkowych fotografii ze Świętym Mikołajem, bo przecież taka wizyta 

odbywa się tylko raz w roku.  
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Do zobaczenia za rok Święty Mikołaju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


