
CHOINKOWE ROZMAITOŚCI 

 
Najbardziej popularną ozdobą choinkową jest bombka. Poznaj kilka 

ciekawostek na jej temat       

 

Pierwsze bombki powstały w Niemczech. Legenda mówi, że pewien 

biedny rzemieślnik nie mógł pozwolić sobie na ozdobienie choinki 

orzechami i jabłkami, więc wydmuchał ozdoby ze szkła. W ten 

sposób powstały piękne ozdoby choinkowe, które spodobały się 

wielu osobom. Tak narodziła się tradycja bombek. Z czasem zaczęto 

produkować bombki o różnych kształtach, nie tylko okrągłych, ale 

to właśnie okrągłe bombki są uważane za najbardziej tradycyjne, bo 

przywodzą na myśl te pierwsze ozdoby z orzechów i jabłek 

symbolizujących harmonię. 

W Polsce pierwsze choinkowe bombki pojawiły się w latach 

siedemdziesiątych XIX wieku. Były wykonywane ze szkła 

dmuchanego. Początkowo imitowały owoce i orzechy, ale z czasem 

wzornictwo wzbogacało się o bombki w kształcie przedmiotów 

codziennego użytku, np. bucików, parasolek, instrumentów 

muzycznych czy też postaci zwierzątek i pajaców. 

Po drugiej wojnie światowej istniało w naszym kraju bardzo wiele 

zakładów produkujących ozdoby. Największa fabryka szklanych 

ozdób choinkowych wykonywanych i zdobionych tradycyjnymi 

metodami rzemieślniczymi znajdowała się w Miliczu. Fabryka 

została zamknięta w 2008 roku. 

Przez ponad pół wieku do wzorcowni Fabryki Bombek w Miliczu 

trafiało po jednym egzemplarzu z każdego wyprodukowanego 

wzoru. Najstarsze bombki są bardzo tradycyjne – zarówno w formie, 

jak i w dekoracji. Jedne z nowszych przedstawiają bohaterów 

współczesnych bajek, są dekorowane logo klienta bądź mają napisy 

okolicznościowe. 



Bombki w niektórych regionach Polski nazywa się bańkami, 

cackami. W gwarze śląskiej na bombki mówi się glaskugle – to 

ozdoby choinkowe z cienkiego szkła, często posrebrzone od 

wewnątrz i malowane na zewnątrz. 

W 2013 roku, w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu – 

w dawnej fabryce bombek, powstała pierwsza bombka 

wyprodukowana techniką druku 3D. 

 

 

 

 

Choinka z papieru 
Wykonaj dekorację świąteczną. Potrzebujesz tylko kartki papieru A4 

(najlepiej zielonej) i nożyczek. Obejrzyj film jak należy wykonać 

choinkę krok po kroku. Do dzieła ! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qIUVV4xmBro 

 

 

 

 

Bombki z papieru 

 
 
 

Potrzebne materiały: 

- kilka arkuszy kolorowych kartek A4 z bloku technicznego 

https://www.youtube.com/watch?v=qIUVV4xmBro


- nożyczki 

- igłę i nitkę 

- dwa większe koraliki  

 

 

Sposób wykonania: 

-potnij kartkę papieru wzdłuż dłuższego boku na paski o szerokości 

1,5 do 5 centymetrów 

-ułuż wycięte paski na sobie i rozsuń w kształt gwiazdy 

-na igłę z nitką nałuż koralik (na końcu nici zrób supeł), a następnie 

przebij wszystkie papierowe paski na samym środku. Poproś osobę 

dorosłą, aby na tym etapie pracy Ci pomogła. Pamiętaj o 

bezpieczeństwie. 

-zawiń do środka każdy pasek i przebij go od spodu igła tak, aby 

powstał łuk. Paski zawijaj do środka parami, jako drugi biorąc 

zawsze pasek, który znajduje się naprzeciwko 

-gdy wszystkie paski będą już wygięte do środka, nabij na igłę drugi 

koralik, a nić powyżej niego zawiąż na supeł. 

Gotowe       

 

 

 

 

 

Świąteczne memory 
Odnajdź pary takich samych obrazków. To bardzo przyjemny sposób 

na ćwiczenie pamięci      .  

 

 
 
https://www.digipuzzle.net/christmas/various/puzzles/memory_sha

pes_numbers.htm?language=english&linkback=../../../education/chris

tmas/index.htm 

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/christmas/various/puzzles/memory_shapes_numbers.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/various/puzzles/memory_shapes_numbers.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/various/puzzles/memory_shapes_numbers.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm


Wytęż wzrok 
Znajdź ukryty prezent. 

 

 
https://www.digipuzzle.net/christmas/decorations/puzzles/objecthu

nt.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/inde

x.htm 

 

 

Piosenka – karaoke 
Zaśpiewaj piosenkę „Pada śnieg”. Zaproś do wspólnego 

muzykowania swoich najbliższych. Udanej zabawy      . 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9jhgxzcE2Ek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kryteria sukcesu: 

-poznaję historię powstania bombki i jej symbolikę 

-potrafię wykonać pracę plastyczno-techniczną zgodnie z instrukcją 

-ćwiczę czytanie ze zrozumieniem 

-rozwijam zdolność logicznego myślenia 

-ćwiczę koncentrację uwagi 

-rozwijam zdolności muzyczne 

https://www.digipuzzle.net/christmas/decorations/puzzles/objecthunt.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/decorations/puzzles/objecthunt.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/decorations/puzzles/objecthunt.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9jhgxzcE2Ek

