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Temat:  „Choinkowe rozmaitości” 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

 

 Kultywuję tradycje bożonarodzeniowe 

 Poznaję kulturę innych krajów 

 wykonuję pracę plastyczną zgodnie z instrukcją 

 przygotowuje suszone owoce 

 rozwijam zdolności muzyczne 

 

 



 
 
 

Praca plastyczna: 

Dziś pragnę Wam zaprezentować wykonanie papierowowego aniołka – ozdobę na 

choinkę. 

 

 

 

 

Do wykonania aniołka będziecie potrzebowali: 

- biały papier  A4 i A5 

- klej w sztyfcie 

- klej na gorąco 

- białą nitkę 

- nożyczki 

- styropianową kulkę o średnicy 4 cm 

- dwa koraliki 

- ołówek 

- drucik kreatywny 

- czerwony flamaster 

- czerwony pastel 

- biała farba akrylowa 



- kolorowa wstążka 

- elementy dekoracyjne: cekiny, brokat 

 

Poniżej link do filmu, w którym pokazane jest jak krok po kroku wykonać aniołka: 

 

Jak zrobić Harmonijkowego Aniołka z papieru / How to make an 

Accordion Angel from paper - YouTube 

 

 
 
 
 
 

A kąciku kulinarnym dziś suszymy owoce, by pięknie zdobiły nasze 
drzewka bożonarodzeniowe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAHNXD9p3Zs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FAHNXD9p3Zs&feature=emb_title


 
 

Święta Bożego Narodzenia pachną świerkowymi gałązkami, świeżo pieczonym 
ciastem i… pomarańczami! Zapach pomarańczy nie od dziś kojarzy się nam właśnie 

ze świętami. Skojarzenie to potęguje fakt, że pomarańcze bardzo często 
wykorzystywane są w naszych domach w charakterze pięknej i naturalnej ozdoby 

choinkowej.  
Suszone pomarańcze, suszona cytryna – idealna ozdoba na święta 

Suszone cytrusy możemy wykorzystać w dekoracjach świątecznych na wiele 
sposobów – powiesić na choince, udekorować nimi zapakowany prezent, wzbogacić 

świąteczny stroik. Piękne plastry pomarańczy prezentują się niezwykle naturalnie i 
urokliwie.  

 
To najprostsza metoda suszenia plastrów pomarańczy, gdyż nie wymaga od nas 

używania żadnego sprzętu kuchennego. Wystarczy, że osuszone ręcznikiem 
papierowym plastry pomarańczy ułożysz na kaloryferze. Nie kładź plastrów 

bezpośrednio na nim, użyj papieru do pieczenia bądź papierowej tacki. Suszenie 
pomarańczy na kaloryferze trwa zwykle kilka dni i powinno się codziennie obracać 

plastry, aby równomiernie się wysuszyły. To wszystko, co musisz zrobić, by 
przygotować te dekorację świąteczną.  

 

 
 

 
 



 
 

Świateczne Karaoke! 
 

Podczas pracy plastycznej i wolnej chwili zapraszam Was do zaśpiewania 
świątecznych piosenek w języku angielskim. 

 

 

Top 82 Christmas Songs and Carols with Lyrics 2020 🎅 - YouTube 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pK9DUvj5OiY

