
Zimą jest zimno, , ale w domu, pod kocem – zupełnie przyjemnie. Jeśli ma się jeszcze coś fajnego do czytania, 

to czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę nie dłuży się tak strasznie… Dobra lektura pozwoli wczuć się w 

klimat świąt. Dziś mam dla Was kilka propozycji pięknych książek, które w całości traktują o 

świętach.  Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, by nieco zwolnić i zatopić się w przyjemną 

lekturę. Książki  o świętach mogą zachwycić całą rodzinę, jeśli tylko znajdziemy czas na wspólne 

delektowanie się lekturą. Może właśnie w te święta? 

 

Boże Narodzenie z ciotką Józefiną 

 

Tuż przed Gwiazdką rodzina Myszowskich dostała 

zaskakujący list, którego nadawcą była ciotka 

Józefina, wielka gwiazda, występująca w 

najsłynniejszych salach koncertowych całego 

świata. Mieszkająca od lat w Ameryce, dawno 

niewidziana, sławna ciotka zapowiedziała swój 

przyjazd na święta Bożego Narodzenia. 

 

 

 

Boże Narodzenie w literaturze 
 



Na wieść o niespodziewanej wizycie Myszowscy 

wpadli w popłoch, nie mając pojęcia, jak ugościć 

zapewne bardzo kapryśną i przywykłą do 

luksusów gwiazdę. 

Zamiast spokojnych świąt zapowiadał się nie lada 

chaos i do tego chyba sporo problemów, z którymi 

należało się jakoś uporać. Tylko jak? 

Mądra, pełna magicznego uroku bajka z 

pięknymi, nastrojowymi ilustracjami, 

opowiadająca o rodzinnych więzach, pokonywaniu 

trudności i radości dzielenia się z innymi. 

 

 
 

 

 

 Dziadek do orzechów i król myszy 

Baśniowa opowieść E.T. Hoffmana o wigilijnym 

wieczorze w domu małej Klary, która dostała w 

prezencie dziadka do orzechów. Świat realny 

przenika się ze snem i fantazją, zabawki 

ożywają, myszy atakują, a dziadek do orzechów 

okazuje się… tę opowieść trzeba znać! 

 



Opowieść wigilijna 

Klasyczne opowiadanie Charlesa Dickensa o 

przemianie, jaką przechodzi stary skąpiec 

Scrooge pod wpływem ducha swojego zmarłego 

wspólnika, który ukazał mu się w noc wigilijną i 

ostrzegł go, co czeka złych ludzi w zaświatach. 

Piękna historia, której zupełnie nie ujmuje 

uroku fakt, że Dickens napisał ją, aby… spłacić 

swoje długi. 

 

 

 

 

 

 Wesoły Ryjek i zima 

Autor Pana Kuleczki ma dar powoływania do 

życia naprawdę niesamowitych, choć 

jednocześnie zwyczajnych bohaterów. „Dzień 

dobry. Nazywam się Wesoły Ryjek” – tak 

rozpoczynają się wszystkie krótkie opowiastki o 

małym prosiaczku.. W najnowszym tomie 

opowiada o zimie, choince i innych ważnych 

sprawach, a także – uwaga – zdradza przepis 

na pierniczki! 

 

 



Tajemnica Bożego Narodzenia 

 

Książka Josteina Gaardera, autora kultowego 

Świata Zofii to swoisty kalendarz, który można 

czytać w oczekiwaniu na święta. Zamiast 

słodyczy i niespodzianek, autor przygotował 

barwne opowieści, które wprowadzą nastrój 

Świąt Bożego Narodzenia, przybliżą 

przenikające się światy historii religii i 

współczesności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendarz adwentowy…  

 

Zamiast typowego kalendarza z czekoladkami, lepiej jest zrobić swój własny z zadaniem na 

każdy dzień. Zadania pomogą Wam poczuć atmosferę świąt, umilą każdy dzień i będą 

sposobem na nudę, gdy pogoda nie sprzyja. przygotowałam dla Was gotowe do druku 

karteczki z zadaniami. Gdyby, nie przypadły wam do gustu wybrane zadania udostępniam 

też pusty arkusz do wypełnienia przez Was. 
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