
Wieniec lub stroik bożonarodzeniowy 

Na bazie okrągłego stroika z gałązek sztucznych lub prawdziwych można stworzyć 

własną, niepowtarzalną kompozycję udekorowaną wcześniej przygotowanymi sztucznymi 

ozdobami, np. rajskimi jabłuszkami, malowanymi szyszkami, koralikami, dzwoneczkami, 

wstążeczkami oraz naturalnymi elementami, np. laseczkami cynamonu, wanilii, suszonymi 

plasterkami cytryny i pomarańczy czy gwiazdkami anyżu. Dla dziecka będzie to ogromna 

satysfakcja ze stworzenia własnej dekoracji świątecznego stołu czy drzwi wejściowych. 

List do Świętego Mikołaja 

 

Z pomocą rodzica tworzenie listu do Św. Mikołaja może być świetną zabawą i okazją 

do poznania oraz udoskonalania formy listu pisanego. List zapewne będzie ozdobiony 

własnoręcznymi rysunkami dziecka. Gdy już będzie gotowy, dziecko może samodzielnie 

włożyć go do koperty, zaadresować, narysować lub nakleić znaczek i wrzucić do skrzynki 

pocztowej. To wspaniała zabawa, a zarazem dobra nauka zasad działania tradycyjnej poczty. 

Kruche ciasteczka i pierniczki 

 

Atmosfera świąt w domu to również zapachy pysznych dań. Z tym często kojarzą się 

aromaty domowych, świątecznych wypieków. Kruche ciasteczka i pierniczki wymagają 



przygotowań, w których chętnie biorą udział dzieci. Wysypywanie mąki, wbijanie jajek, 

masła, cukru to dla nich wielka frajda. Nie warto przejmować się powstałym bałaganem.               

Po rozwałkowaniu ciasta dzieci uwielbiają wycinać ciasteczka i pierniczki o różnych 

świątecznych kształtach bałwanków, gwiazdek, choinek, reniferów czy bombek. Potem 

dziecko zobaczy, jak działa piekarnik, a po upieczeniu będzie miało okazje do dekorowania 

ciasteczek i pierniczków kolorowymi ozdobami i lukrem. Wspaniała okazja do wykazania się 

kreatywnością i zmysłem estetyki. 

Dekorowanie domu, balkonu i ogrodu 

Od małego warto w dziecku wzbudzać wrażliwość na estetykę otoczenia. Świetnie 

można do tego wykorzystać czas świątecznych przygotowań. Na drzwiach wejściowych może 

zawisnąć świąteczna ozdoba witająca gości, a w szybach okien można nakleić kolorowe 

samoprzylepne witraże, które umilą każdy dzień i wprowadzą świąteczny nastrój do domu. 

Balkon lub rosnącą w ogrodzie choinkę można przyozdobić w kolorowe lampki, które pięknie 

będą wyglądały każdego wieczoru. 

Szopka bożonarodzeniowa 

 

Jej tworzenie sprawia wiele radości dzieciom i rodzicom. Daje okazje do planowania, 

współtworzenia i nauki pracy w zespole. Można wykonać ją na wiele sposobów z kartonu,              

z drewienek, zapałek, z rurek makaronowych czy masy solnej. Pomysłowości nigdy dosyć. 

Następnie należy wykonać lub tylko ustawić zakupione figurki zwierzątek, Świętych, Trzech 



Króli, Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. Jeszcze dodać trochę sianka, umieścić na dachu 

szopki złotą gwiazdę i gotowe. Pięknie będzie zdobić dom. 

Ozdoby choinkowe 

Tu pomysłom i kreatywności może nie być końca. Warto wykonać z dzieckiem choć 

kilka ozdób ręcznie. Satysfakcja malucha murowana. Może być to wyklejanka z kolorowego 

papieru, pawie oczka, bałwanki, gwiazdki, kule, szyszki, aniołki z włóczki, masy solnej, 

łańcuchy z papieru, bibuły, krepiny, słomek czy sreberek i inne. 

Upominki świąteczne dla bliskich 

Nic tak nie ucieszy babci, dziadka czy cioci jak własnoręcznie wykonany przez 

dziecko upominek. Może to być najprostsza papierowa choineczka lub świąteczny rysunek 

czy mała ozdoba choinkowa. Wykonana własnoręcznie, pozostanie we wspomnieniach. 

Wspólne śpiewanie kolęd 

 

To piękna tradycja, dlatego dobrze zaznajamiać dziecko ze świątecznymi kolędami            

od najmłodszych lat. To piękne i tradycyjne melodie grane i śpiewane tylko w jednym okresie 

w roku. Można to robić np. w samochodzie podczas podróży i w domu w ciągu dnia lub na 

dobranoc. Warto zaplanować również wyprawę na tematyczne przedstawienie czy 

przedświąteczny koncert kolęd dla dzieci. Nic tak nie buduje atmosfery świąt jak wspólne 

kolędowanie. 

 



Wigilia 

 

W wigilijny dzień i wieczór zaangażujmy dziecko w przygotowania, aby poczuło się 

dumne, gdy przyjdą goście i docenią wkład pracy, który dziecko włożyło. Wszystko ma 

znaczenie, uroczyście nakryty stół, odświętne stroje, szopka bożonarodzeniowa, kolędy, 

piękna, kolorowa choinka, ale przede wszystkim bliskość, rodzinna atmosfera i ciepło 

domowego ogniska. 

Wesołych Świąt! 

 


