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Można tam zobaczyć 

Mikołaja z klocków Lego, 

który ma ok. 150 cm.  

FINLANDIA 

 
Przygotowania świąteczne zaczynają się już w listopadzie, ze 

względu na krótkie dni. W fińskich domach goszczą świąteczne 

lampki, mające oświetlić, a także wprowadzić w domu odpowied-

ni nastrój. Finowie nie tolerują  życzeń w formie smsów – wysyła-

ją sobie kartki! W tym okresie odbywają się różne konkursy ko-

lęd, najczęściej śpiewane przez dzieci.  

Przed świętami ubiera się choinkę, w oknach pojawiają się deko-

racje, w każdą niedzielę Adwentu zapala się świeczkę. 

Święty Mikołaj mieszka  

w Finlandii, w Rovaniemi. 

Boże Narodzenie w... 

 

Święta w Finlandii rozpoczynają się 24 grudnia o szóstej rano mszą 

ku czci narodzin Jezusa Chrystusa. W Finlandii nie obowiązuje post. 

Nieznany jest też zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Przebieg Wigilii  

różni się od naszej. Już w południe następuje uroczyste rozpoczęcie 

Świątecznego Spokoju, ogłaszane z rynku najstarszego miasta w Fin-

landii - Turku.  Natomiast Boże Narodzenie  Finowie spędzają w do-

mu. W drugim dniu świąt, zwanym dniem św. Stefana, Finowie wy-

jeżdżają do bliskich. 

 

 

 

W Wigilię fińskie dzieci są bardzo podekscytowane, gdyż wiedzą, że 

Finlandia jest pierwszym krajem na mapie przystanków Św. Mikołaja. 

I rzeczywiście, to tego dnia dostaje się prezenty. W Finlandii Św. Mi-

kołaj nazywany jest „Joulupukki, co znaczy "kozioł bożonarodzenio-

wy". Joulupukki nie dostaje się do domów przez komin, lecz puka do 

drzwi wejściowych w trakcie Wigilii. Pierwsze jego słowa po wejściu 

to najczęściej Czy tu są jakieś grzeczne dzieci?". Prezenty roz-

daje się, po czym są one natychmiast otwierane. Odwiedzający naj-

częściej ubrany jest w czerwone ciepłe odzienie, często podpiera się 

też drewnianą laską. Odwiedza domostwa jadąc saniami ciągniętymi 

przez zaprzęg reniferów. 

 

Słodkie smakołyki, które można znaleźć na świątecznym stole to  

między innymi ryżowa owsianka  z cynamonem i cukrem, śliwkowy 

kisiel  oraz  ciasteczka z powidłami śliwkowymi. 

Pola Jaworska 

= 

W E S O Ł A  K L A S A  



Boże Narodzenie w... 
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HISZPANIA 
 

Święta Bożego Narodzenia trwają już od 22 grudnia do 6 stycznia.  

22 grudnia odbywa się loteria Świąteczna EL GORDO, w której można 

wygrać bardzo wysokie nagrody pieniężne. Hiszpanie nie poszczą, w Wigi-

lię jedzą głównie pieczenie, np. indyka oraz potrawy z ryb i owoce morza. 

Zamiast dzielić się opłatkiem, dzielą się TURRÓNIEM, czyli nugatem 

(słodkim przysmakiem), przedstawionym na zdjęciu poniżej. 

 

Szopka Bożonarodzeniowa dla Hiszpanów jest 

tak ważna, jak dla Polaków choinka, znajduje się 

w każdym domu. W trakcie okresu świąteczne-

go przypada święto, tak zwany „Dzień Świętych 

Niewiniątek”, który odpowiada naszemu Prima 

Aprilis. W tym czasie wszyscy płatają sobie nie-

winne żarty. Święto Trzech Króli to najważniej-

szy dzień w Hiszpanii. Tego dnia dzieci otrzymu-

ją prezenty świąteczne, które przynoszą Kacper, Melchior i Baltazar, czyli trzej kró-

lowie, a nie jak w Polsce Święty Mikołaj. 

Łódka - symbol świąt w Grecji 

 

Lena Stankiewicz 

 

GRECJA 
 

Święta trwają tam od 25 grudnia do 6 stycznia. Dzieci otrzymują prezenty dopiero na 

Nowy Rok. Przynosi je Święty Bazyli, odpowiednik naszego Świętego Mikołaja i zo-

stawia przy łóżku. Na imieniny Św. Bazylego piecze się ciasto z pieniążkiem w środ-

ku, komu trafi się kawałek z monetą, ten będzie miał szczęście przez cały rok. 

 

Zanim Grecy zaczęli ubierać choinki symbolem świąt był łódka, na której wieszano 

kolorowe światełka. Symbolizowała więź Grecji z morzem. Wigilię obchodzi się 31 

grudnia. Jest to zazwyczaj rodzinna kolacja. Ponieważ Grecy poszczą przez 40 dni, 

kolacja obfituje w dania mięsne, rybne oraz słod-

kie przysmaki. Jedną z najważniejszych potraw 

jest Chleb Chrystusowy ozdobiony krzyżem, 

którym Grecy dzielą się zamiast opłatkiem. 

W Sylwestra 

obowiązuje zwyczaj 

zjedzenia 12 

winogron, które 

mają przynieść 

szczęście w 

nadchodzącym 

roku. 
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Pamiętajcie, żeby  

napisać list  

do Świętego Mikołaja! 

Co nam przyniesie Mikołaj? 

Uczniowie klasy 2a powiedzieli nam, co chcieliby otrzymać 

 od Świętego Mikołaja.  

Ich wymarzone upominki zapisaliśmy na śniegowych kulach.  

Oby te życzenia się spełniły:) 

 

 

 

 

W E S O Ł A  K L A S A  

  Karolina 

gra  

The sims 4 

  Zuzia 

chomik 

 Ola 

zegarek  

wodoodporny 

Ala 

promarkery 

Pola 

walizka z 

farbami Wojtek 

 nerf 

    Adaś 

samochód 

 Mateusz 

telefon 

  Olek 

nerf 

  Zosia 

luneta 

    Oskar 

gra  

Fortnite 

  Malwina 

lampka  

na biurko 

    Alan 

iPhone 7 

      Lena 

puzzle 

z pieskami 
   Nela 

gitara 



Kącik sportowy 
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SKOKI NARCIARSKIE 

 

Wojciech Fortuna – urodził się 6 sierpnia 1952 roku 

w Zakopanem – polski skoczek narciarski, mistrz olimpijski 

i mistrz świata z Sapporo. Zdobył jeden złoty i dwa brązo-

we medale podczas mistrzostw Polski. Czterokrotny 

uczestnik Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentował Polskę 

w latach 1969 – 1979. Jego rekord życiowy wynosi 132 me-

try i ustanowił go na Velikance w Planicy w 1972 roku. Ka-

rierę sportową zakończył w 1979 roku. 

Ciekawostka – jest honorowym członkiem Polskiego Związku Narciarskiego. 

 

 

 

 

 

Największa skocznia 

narciarska 

Vikersundbakken 

znajduje się w 

norweskim mieście 

Vikersund. Jej punkt 

konstrukcyjny to K-

200, rekordzistą 

skoczni jest Stefan 

Kraft (253,5 m). 

Kamil Stoch – urodził się 25 maja 1987 roku w Zakopa-

nem – polski skoczek narciarski. Jest absolwentem Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie. Trzykrotny indywidual-

ny mistrz olimpijski – dokonał tego po 42 latach jako drugi 

polski skoczek po Wojciechu Fortunie. Zdobywca Kryształo-

wej Kuli i 33 medali na mistrzostwach Polski, w tym jedena-

stu złotych. Aktualny rekordzista Polski w długości skoku 

narciarskiego – 251,5 m w Planicy w 2017 roku. W sezonie 

2017/2018 jako drugi zawodnik z historii odniósł zwycięstwa 

we wszystkich czterech konkursach Turnieju Czterech 

Skoczni podczas jednej edycji. Odznaczony Krzyżem Kawa-

lerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Meda-

lem Holmenkollen. 

Ciekawostka – na nartach zaczął jeździć w wieku 3 lat. 

 

Zofia Przybysz 
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Jak zdrowo spędzić  

Święta Bożego Narodzenia 

 

Wigilijne przysmaki są zazwyczaj ciężkostrawne i mogą spowo-

dować złe samopoczucie. Co i jak jeść w czasie świąt , aby nie 

zaszkodzić swojemu zdrowiu i czuć się dobrze ? 

 

Poniżej podajemy kilka wskazówek: 

 

Z wigilijnych potraw najbardziej niezdrowe  są te smażone. Zamiast 

ciężkostrawnej ryby smażonej w panierce lepiej zjeść rybę gotowa-

ną na parze, pieczoną w piekarniku lub  przygotowaną w galarecie.  

Podczas raczenia się karpiem należy uważać na ości !!! 

Pierogi najlepiej podawać po ugotowaniu, a jeśli musimy je pod-

grzać, najkorzystniej zrobić to w piekarniku. 

Kolację wigilijną warto zacząć wcześniej i pozwolić jej trwać jak naj-

dłużej. Chociaż zgodnie z tradycją powinniśmy spróbować każdej 

z wigilijnych potraw, to jednak porcje powinny być symboliczne. 

Przede wszystkim nie należy objadać się słodyczami. Należy unikać 

słodkich napojów gazowanych, np. coli. Najlepiej pić wodę, zarówno 

przed posiłkiem, jak i po nim. 

W święta nie należy rezygnować z aktywności ruchowej. Po kolacji 

wigilijnej warto spędzić czas z rodziną grając w planszówki. Po 

świątecznych ucztach za stołem koniecznie trzeba skorzystać z roz-

rywek na świeżym powietrzu. Można wybrać się na spacer. A jeśli 

zima zrobi nam niespodziankę i będzie śnieg, to można wybrać się 

na  łyżwy, sanki lub ulepić bałwana;-) 

 

Pola Jaworska 

W E S O Ł A  K L A S A  



Codzienna gimnastyka 
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Pamiętajcie o codziennej gimnastyce! 
 
Kilka razy tygodniowo, 

aby dzieci rosły zdrowo,                                         

jest w szkole gimnastyka. 

W tle czasami gra muzyka.          

Gimnastyka gimnastyką, 

teraz taniec jest muzyką… 

Dawaj czadu na parkiecie, 

razem ze mną tańcz w duecie. 

I w bok, i skok i do góry, 

razem ze mną łaskocz chmury. 

 

… Wszyscy byli zachwyceni, 

są zadziwieni, wprost zdumieni: 

„Te podskoki, te podrzuty, 

że też mają jeszcze buty...” 

       Aleksandra Chmielewska 

             My ćwiczymy wtedy tak: 

skłony, przysiad, podskok, siad. 

Rozciągamy kręgosłupy, 

ktoś odlicza pośród grupy. 
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   Nela i Sophie 

 

Kącik przyrodniczy 
Beagle 

 
Beagle to energiczne i myśliwskie psy, które szybko łapią trop, 

dlatego trzeba bardzo mocno trzymać smycz. Czasami są nie-

grzeczne, ale potrafią się przymilić do człowieka. Wtedy przy-

tulają się, liżą i patrzą prosto w oczy. 

 

Beagle mają sierść w dwóch lub trzech kolorach: białym, czar-

nym i brązowym. Na łapach mają białe skarpetki, a na ogonie 

biały pędzelek. Beagle mają zwisające długie uszy, dlatego gdy 

piją wodę to im wpadają do miski. Te psiaki mają wiecznie 

smutne oczy, nawet kiedy są wesołe. 

 

Beagle wymagają różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Należy 

czesać im sierść, myć zęby, czyścić uszy i obcinać pazury. Te 

psiaki nie boją się wody, dlatego nie uciekają przed kąpielą. 

 

Nela Walczak 

Kot bengalski 

 
Rasa tego kota pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jego cechy cha-

rakterystyczne to cętkowane ubarwienie, pochylone do przodu 

uszy, wyraźnie zaznaczony znak „M” na czole oraz jaśniejsze ubar-

wienie na brzuchu i wewnętrznych stronach ud. Kot bengal-

ski jest energiczny, bardzo lubi zabawy i towarzystwo czło-

wieka. Dobrze czuje się wśród innych zwierząt, jest bardzo 

inteligentny - z łatwością uczy się aportować, chodzić na 

smyczy i reagować na swoje imię. Lubi wodę i dobrze pływa, 

poluje przy każdej okazji i chętnie wdrapuje się na drzewa. 

 

Ciekawostka – potrafi wydawać głośne dźwięki przypomi-

nające gaworzenie dziecka. 

Zofia Przybysz 

W E S O Ł A  K L A S A  

 



Kącik przyrodniczy 
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Bojownik 

 

Ryba Bojownik nazywana także bojownikiem wspaniałym 

lub syjamskim to jeden z popularniejszych gatunków ryb 

akwariowych, ze względu na swoją urodę.  

Charakteryzują ją piękne, duże płetwy, różnorodne ubarwie-

nie oraz przede wszystkim wojownicze usposobienie. Bo-

jowniki osiągają długość do 6-7 cm. Posiadają mocną uzębio-

ną szczękę, a także dodatkowy narząd oddechowy tzw. labi-

rynt, dzięki któremu mogą oddychać powietrzem atmosfe-

rycznym, pobieranym znad tafli wody.  

Lena Stankiewicz 

 

 

 

Szpic niemiecki 

 
Ten uroczy piesek to Bella. Jest to szpic niemiecki średni. To odważny i pewny siebie 

piesek. Mieszka ze mną w domku z ogródkiem. Strzeże terytorium, nie ufa obcym. Jest 

przy tym bardzo głośny! Ale jest czujny, najmniejszy szmer sprawia, że zaczyna szczekać, 

więc jest go wszędzie pełno. Mocno przywiązuje się do opiekuna i jest towarzyski.  

 

Mój piesek jest szybki i zwinny, łatwo uczy się nowych sztu-

czek. Oczywiście w nagrodę oczekuje na smakołyka. Jest to 

zwierzak energiczny, pełen zapału do zabawy i chęci do życia. 

Psy tej rasy osiągają wysokość do 34 cm. Mają piękną sierść. 

Jest ona gęsta, a dzięki obfitemu podszerstkowi w specyficzny 

sposób odstaje od ciała, tworząc wrażenie puszystości 

i lekkości. Na pierwszy rzut oka zauważyć też można typową 

dla tej rasy kryzę, czyli kołnierz z dłuższych, bujnych włosów, 

który otacza szyję psa, tworząc wrażenie niemal lwiej grzywy. 

Jeżeli chodzi o umaszczenie spotkać możemy szpica białego, 

czarnego, szarego, brązowego i pomarańczowego.  

Malwina i Bella 

Malwina Rokicka 
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Kącik przyrodniczy 

Koń fryzyjski 

 

Konie fryzyjskie należą do ras zimnokrwistych. Nazywane są 

"Czarnymi Perłami". Hodowane są głównie w okoli-

cach wybrzeża Morza Północnego we Fryzji, północnej 

Holandii. Jest to rasa bardzo stara, sięgająca czasów 

rzymskich. W XVI i XVII wieku konie fryzyjskie zaczę-

to krzyżować z końmi iberyjskimi. Na początku XX 

wieku konie były zagrożone wyginięciem, a w 1913 r. 

zanotowano tylko trzy ogiery we Fryzji. Pochodzą od 

rasy koni leśnych. Są to konie energiczne, bardzo po-

słuszne, masywnej budowy, ciężkie, ok. 155-160 cm 

wysokości o gładkiej, lśniącej, krótkiej sierści. Włosy grzywy i ogona 

są długie i falowane. To są piękne konie.  

Zuzanna Błaszczyk 

 

 

Połącz kropki i pokoloruj obrazek:) 

 

 

 

 

Powodzenia!!! 

W E S O Ł A  K L A S A  

Koń fryzyjski 



Świąteczne kolorowanki 
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Obrazki różnią się  

15 szczegółami,  

spróbuj znaleźć 

 je wszystkie. 

Powodzenia!!! 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystre oczko 

W E S O Ł A  K L A S A  



Świąteczny zawrót głowy 
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Pomóż Mikołajowi 

dostarczyć 

prezenty pod 

choinkę. 

Zaznacz takiego 

samego bałwanka, 

jaki jest w ramce. 
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Świąteczne zagadki 

W E S O Ł A  K L A S A  

1. Co roku wyrusza w długą drogę, 

czerwoną ma czapkę i białą długą brodę, 

wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiesz, kto to taki? 

2. Biały, puszysty i leci z nieba. 

Do zrobienia bałwanka dużo go trzeba. 

Choć piękny, to zimny, ale gdy go wiele, 

pójdziemy na sanki, będzie nam weselej. 

 

4. Na choince jest ich chyba ze sto, 

różnymi kolorami lśnią. 

Są okrągłe jak piłeczki. 

Lecz uwaga, te szklane mogą potłuc się  

na drobne kawałeczki... 

3. Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty 

rozdaje dzieciom... 

5. W święta uroczyste grudniowe, 

gdy do Wigilii już wszystko gotowe, 

wisi kolorowa, okrągła i szklana 

od choinkowych lampek rozgrzana. 

6. Gdy śnieg popada to go ulepimy, 

marchewkę i kapelusz na głowę założymy. 

Zamiast guzików mogą być kasztany. 

Kto to taki? Nasz …. ukochany! 

7. Gałązki zielone, 

igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne 

przez dzieci kochane. 

8. Urodził się w Betlejem na sianku wśród zwierzątek. 

Teraz w twym serduszku chce mieć swój zakątek. 

Kolędy o nim śpiewamy  

i na Jego przyjście w Boże Narodzenie czekamy. 

10. W  centralnym miejscu stołu leży, 

między siankiem i stosem talerzy, 

wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama i córka. 

 

9. Pływanie w stawie ćwiczy starannie, 

aby raz w roku popływać w wannie. 

Odpowiedzi: 1. Mikołaj Święty, 2. Śnieg, 3. Prezenty, 4. Bombki, 5. Bombka, 6. Bałwanek, 7. Choinka, 8. Jezus, 

9. Karp, 10. Opłatek 

Święty ZzZuzanna Błaszczyk i Aleksandra Chmielewska. 



SMACZNEGO! 

 Kuchnia malucha 
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Pola Jaworska 

       Świąteczne pierniki 

 

Składniki 

ok. 30 sztuk 

2 szklanki mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

1 torebka przyprawy piernikowej 

2 łyżki masła 

1 jajko 

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

 

Przygotowanie 

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej 

nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie 

masło i jedno jajko. 

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, 

jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać ca-

łego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut. 

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. 

Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do piecze-

nia w odstępach około 2 cm od siebie. 

Pierniki piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) 

przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 

Nie mogę spóźnić się 

 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

 

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemię 

Narodził się, by uratować mnie 

Narodził się i nie zostawił mnie 

I nie zostawił mnie 

 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

 

 

 

 

Czekaja tam, Józef i Maryja 

Śpiewają nam, śpiewają gloriia 

To gloriia, święta historiia 

Święta historiia 

 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

 

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 

Nie mogę spóźnić się 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie  


