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MAGIA  

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 

Kochani Uczniowie i Rodzice, Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi 

krokami. Z tej okazji życzymy Wam, aby ten wyjątkowy 

 i magiczny czas był pełen miłości oraz radości. 

Niech będzie wypełniony wspólnym, rodzinnym kolędowaniem  

przy wigilijnym stole, a także okazją do dzielenia się z innymi tym  

co w nas najpiękniejsze 



ŚNIEŻNA KULA 

Kochani uczniowie, Święta tuż, tuż...macie już choinki w domach, dekoracje? Lubicie ten 

czas tak jak my? Dzisiaj zapraszamy Was do wykonania przepięknej dekoracji-kuli śnieżnej. 

Jak ją zrobić? Możecie zobaczyć filmik instruktażowy zaproponowany przez nas: 

https://liblink.pl/RI6Mqk3gcb lub wykonać ją według własnego pomysłu. 

 

https://liblink.pl/RI6Mqk3gcb


KARTA ŚWIĄTECZNA  

Zachęcamy Was do wykonania swojej karty świątecznej dla najbliższej Wam osoby wraz  

z życzeniami. Przesyłamy filmik który może być pomocny w tworzeniu karty 

trójwymiarowej: https://liblink.pl/vFG13WlQpw   

 

 

  

 

https://liblink.pl/vFG13WlQpw


UPOMINEK OD SERCA 

Drodzy uczniowie, czy macie już upominki dla swoich najbliższych? Pamiętajcie,  

że najpiękniejszy prezent to ten od serca :) Spróbujcie wykonać upominek świąteczny 

korzystając z różnych materiałów plastycznych, a nawet surowców wtórnych (kartonów, 

plastikowych butelek). Możecie zobaczyć filmik zaproponowany przez nas z inspiracją 

 do wykonania upominku świątecznego: https://liblink.pl/ietLsi0B5s . 

 

 

 

 

 

 

 

https://liblink.pl/ietLsi0B5s


 

 

 

 



 

 



 

 



ZAGADKOWY PIĄTEK 

• Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? 

 

• Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze miłe dziecię. 

Ma trzech synów: 

Pierwszy –ostry, w uszy szczypie. 

Drugi –miękki, białe płatki, chociaż dobry w oczy sypie. 

Trzeci –twardy, jak szkło gładki. 

Nazwij synów, nazwij matkę. 

I już całą masz zagadkę. 

 

• Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w 

calutkim roku, najkrótszym miesiącem. 

 

•Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na niej. 

 

• Z lodowych klocków -dom nie wysoki. Jego lokator jadł mięso foki. 

 

• Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne,  a zimą gorące? 

 

• W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - ćwierkaniem? 

 

• Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. 

 

• Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą, to już jest... 

 

•Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. 

Zgadnij, kto to taki. 

Ja wiem, lecz nie powiem! 

 

• Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione. 

 

•Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją 

lodem. 

 

• Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. 

 

• Żarłok z niego nie lada, drewno, papier, węgiel zjada. 

Jeść zaczyna już w jesieni, a co połknie w ciepło zmieni. 

 

• Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec. 

 

• Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie. 

A te, nie mają ich wcale! I zimą jeździ się na nich wspaniale. 

 

•Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w... 

 



• Podłoga z wody – twarda jak kamień. Tańce i zawody urządza się na niej. 

 

•Jakie to są płatki: 

nie gubią ich kwiatki, 

nie owsiane, 

nie mydlane, 

dla na t dobre i dla sanek. 

 

• Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, a będzie ją dziobać w czasie śnieżnej zimy. 

 

•  Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną 

 

 

 

 



„Przy Wigilii” 

Podzielić się opłatkiem, 

powiedz mi, co to znaczy? 

To dobrze życzyć innym 

I wszystko im przebaczyć. 

Przy wigilijnym stole 

niech obcy gość zasiędzie. 

W twoim rodzinnym kole – 

przy opłatku, kolędzie. 

Mieczysława Buczkówna 

 

 

 

 

 


