ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA KLAS I – YCH
****************************************************************
„W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia”
Boże Narodzenie to święta, które powodują, że ciemne zimowe
dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje
życzliwość, na twarzach dorosłych gości uśmiech, a na buziach
dzieci pojawia się napięcie przed nadejściem świętego, który
obdaruje je prezentami.

Tematyka tych zajęć ma za zadanie przybliżyć dzieciom święta Bożego
Narodzenia i skrócić czas oczekiwania na nie.

Zanim zasiądziecie wraz z najbliższymi do wigilijnej wieczerzy i
zaczniecie świętować Boże Narodzenie, warto przygotować się i poznać
najważniejsze elementy tych świąt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tradycje przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.
Kolejność czynności przedświątecznych.
Zagadki o tematyce świątecznej.
Ciekawostki związane ze świętami w innych krajach.
Krzyżówka świąteczna.
Uzupełnianka literowa.
Zaszyfrowane obrazki.

************************************************************************

1.Tradycje przygotowań do świąt Bożego Narodzenia
Okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia był zawsze czasem
wyciszenia i uspokojenia. To czas nazywany w kalendarzu kościelnym –
adwentem.
Dawniej, zwłaszcza na wsiach, kończono wszelkie prace polowe i głośne
zabawy. Ludzie częściej modlili się, pościli, przystępowali do spowiedzi i
komunii świętej.
Do kościołów udawano się na nabożeństwo odprawiane o świcie –
roraty. Udziałowi we mszy św., towarzyszyło światło, tlące się w
przyniesionych lampionach.
Ostatnim adwentowym świętem jest dzień św. Łucji, który przypada na
czas zimowego przesilenia, mającym ślady obrzędowości związanej z
rytualnym „powitaniem” światła. W Skandynawii znane są pochody
dziewcząt niosących na głowach wieńce z zapalonymi świeczkami, a w
Polsce pozostało powiedzenie; ,, Św. Łucja dnia przyrzuca”.
Istnieje też bardzo ładny zwyczaj, pochodzący z Niemiec, ustawiania w
domu wieńca adwentowego z czterema świecami, które są zapalane
kolejno z nadchodzącymi tygodniami adwentu.
Tradycją było, aby od dnia św. Łucji do Bożego Narodzenia, sprzątać w
domach i czynić przygotowania do świąt.
***************************************************************************
2.Kolejność czynności przedświątecznych.
Propozycja zabawy w uszeregowanie czynności przedświątecznych.
Poniżej podane są działania ( kolejność przypadkowa), które wykonuje się
od czasu poprzedzającego święta aż do wigilii Bożego Narodzenia.
Waszym zadaniem jest podać, w jakiej kolejności wykonujemy
poszczególne czynności?
W tym celu należy wpisać liczby od 1-11 ( obok każdej czynności).
- pasterka - ____
- zakupy świąteczne - ____
- śpiewanie kolęd - ____

- odwiedziny krewnych i znajomych - ____
- porządki domowe - ____
- kolacja wigilijna - ____
- gotowanie potraw - ____
- wypatrywanie pierwszej gwiazdki - ____
- ubieranie choinki - ____
- otrzymywanie prezentów - ____
- dzielenie się opłatkiem - ____
***************************************************************************

3.Zagadki o tematyce świątecznej

W święta uroczyste, grudniowe. Gdy do wigilii już wszystko gotowe. Wisi
kolorowa, okrągła i szklana, od choinkowych lampek rozgrzana.
(______)
Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne, przez dzieci
kochane.
(_______)
W święta grudniowe, gdy cały dzień trzeba pościć, bardzo smakuje ta ryba,
chociaż ma ości.
(____)
Pod choinką po wigilijnej kolacji, z workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty, zawsze jest miły i uśmiechnięty.
(______
_______)
W centralnym miejscu stołu leży, między siankiem i stosem talerzy. Wśród
karpia, kutii i stroika, nim się dzielą tata, mama i córka.
(_______)
Długim sznurem choinkę oplatają i pięknie oświetlają.
(______)
Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską moc. Wtedy też
Mikołaj Święty, rozdaje dzieciom …
(________)

Na samym wierzchołku ma ją choineczka. To błyszcząca…
(___________)
Co roku wyrusza w długą drogę. Czerwoną ma czapkę i białą brodę. Wyraz
twarzy uśmiechnięty. Czy już wiecie kto to taki?
(_______
______)
***************************************************************************

4.Ciekawostki związane ze świętami w innych krajach.
Boże Narodzenie obchodzone jest prawie na całym świecie. Jednak w
różnych zakątkach globu, na innych kontynentach, tradycja świąt Bożego
Narodzenia różni się od europejskiej. Dlatego przytoczę ciekawostki
świąteczne z kilku państw Europy, gdzie tradycje są zbliżone do siebie.
Niemcy – choinki są tutaj wyjątkowo okazałe i pięknie przystrojone.
Zwyczaj dekorowania drzewka narodził się w Niemczech blisko 300 lat
temu i został zapożyczony przez inne narody. Niemcy są także ojczyzną
najbardziej znanej kolędy na świecie - „Cicha noc, święta noc”.
Hiszpania – prezenty są rozdawane dopiero 6 stycznia, w święto Trzech
Króli. Dzieje się tak na pamiątkę darów, jakie Jezus otrzymał od mędrców
ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Dania – tradycyjnym daniem wigilijnym jest budyń z ryżu. Gospodyni
ukrywa w nim jeden migdał. Kto go znajdzie, dostaje świnkę z marcepana,
która zapewni mu szczęście przez cały rok.
Francja – dzieci wierzą, że mały Jezusek przynosi im prezenty w wigilijna
noc i wkłada je do bucików ustawionych przy kominku. Wieczerza wigilijna
rozpoczyna się dopiero po pasterce.
Austria – o godzinie piątej popołudniu rozbrzmiewa w oknach domów,
dźwięk małego dzwoneczka. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja.
Włochy – w 1223 r. św. Franciszek zorganizował pierwsze jasełka Bożego
Narodzenia. Wzięły w nich udział żywe zwierzęta. Obecnie najsłynniejsza
szopka na świecie z figurami naturalnej wielkości, ustawiana jest co roku
przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie.
Węgry – podobnie jak u nas, pod obrus wkłada się sianko, a wyciągnięcie
najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na stole nie może zabraknąć tez
ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.
***************************************************************************

5.Krzyżówka świąteczna
Zapraszam do rozwiązania krzyżówki, której wszystkie hasła związane są
z tematyką bożonarodzeniową.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gdy się pierwsza zapala, rozpoczynamy wigilię.
Najważniejsza ozdoba w domu, w czasie świąt.
Zimny, biały puch.
Uroczysta kolacja.
Śpiewa się ją w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Kolorowe ozdoby choinkowe.
Zapalamy na choince.

Hasło: __ __ __ __ __ __ __
***************************************************************************

6.Uzupełnianka literowa
Oto kolejna rozrywka umysłowa. Wystarczy znać literki i być
spostrzegawczym. W puste miejsca należy wpisać brakujące litery.
Wszystkie wyrazy są związane ze świętami.

C __ O I __K A
G __ I A __D A
O__ __A T __K
S__ A __K O
Ł A __ C__ __ H
P __ E Z __ __ T Y
B __ M __ K I
K O __ Ę __ A

**************************************************************************
7.Zaszyfrowane obrazki_

Kolejna porcja łamigłówek. Do odgadnięcia zaszyfrowane obrazki;
zadanie jest już Wam doskonale znane.
Należy posłużyć się tym samym wzorem tablicy, z punktami do łączenia,
wg szyfru. Na końcu po odgadnięciu treści obrazka, proszę go pokolorować
kredkami.
( przypominam, że należy łączyć ze sobą kolejne punkty w polach według wskazówek
szyfru )

Obrazek 1 :
1C – 4C
6E – 4G
2D – 1E
4C – 6E
1E – 2F
1G – 4G
5D – 5F
1C – 2D
2F – 1G
6B – 6D

6E – 11E
8A – 7A
6D – 7E
8A – 7B
9E – 8F
8C – 8E
7B – 8C
7A – 6B
10E – 9G
8F – 7H
7H – 9G

Obrazek 2 :
1F – 3F
6A – 1F
3D – 3F
5J – 4L
3F – 5J
4L – 6K
5J – 7J
6K – 8L
8F – 7J
7J – 8L
8D – 8F
8F – 9F
6A – 7B

5C – 5D
7B – 9F
5E – 6E
6A – 6B
6E – 7D
***************************************************************************
Myślę, że potrenowaliście trochę swoje główki i choć trochę
wprowadziliście się w nastrój nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia.
***************************************************************************

