
CHOINKOWE   ROZMAITOŚCI 

 

Święta coraz bliżej, a choinka to ich nieodłączna część. 

Dzięki udekorowanemu drzewku dom nabiera świątecznej 

atmosfery.  

Czy wiesz czym jest choinka i skąd wziął się zwyczaj 

ubierania choinki na Boże Narodzenie? 

Choinką nazywa się udekorowane drzewko iglaste (świerk, 

jodła, sosna), które zdobi się zgodnie z tradycją w wigilię. 

W ludowych wierzeniach drzewo jest symbolem życia i 

odradzania się.  

W Europie zwyczaj ubierania choinki zapoczątkowali 

Niemcy. Następnie tradycja objęła między innymi Francję i 

Anglię. Do Polski przywędrowała między  XVIII, a XIX 

wiekiem. W tamtych czasach największą popularność 

choinka zyskała wśród arystokracji, a dopiero później 

przyjęła się wśród pozostałej ludności. Na wsi choinki 

pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym- głównie 

w rejonach Polski południowej i centralnej. 

Zwyczaj przyozdabiania drzewka szczególnie upodobali 

sobie mieszkańcy południa Polski. Górale mieli swoją, 

odrębną koncepcję, którą nazywali „jutka”. Góralska 

tradycja różniła się tym, że drzewko wieszało się do góry 

nogami i przyozdabiało się różnego rodzaju słodyczami i 

suszonymi owocami. 

Tradycja ubierania choinki zmieniała się przez lata. Ozdoby 

do przystrajania drzewka stały się coraz bardziej 

wymyślne, zmieniała się również sama tradycja 



ozdabiania. Wcześniej ubierano choinkę obowiązkowo w 

wigilie, natomiast obecnie większość z nas robi to dużo 

wcześniej. 

 
 
 
 
 
 

Masa porcelanowa 
Zachęcam do samodzielnego zrobienia masy, z której 

możesz wykonać fantastyczne ozdoby choinkowe       

 

Potrzebne materiały: 

-mąka ziemniaczaną  

-klej wikol 

-oliwka dla dzieci 

-sok z cytryny 

 

Zapraszam do obejrzenia dokładnego przepisu i sposobu 

wykonania 

https://www.youtube.com/watch?v=hdCASUHsvW4 
 
 
 
 
 

Porcelanowe gwiazdki  - ozdoba 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdCASUHsvW4


Materiały: 

-masa porcelanowa 

-wałek 

-koronka, firanka z wyraźnym wzorem lub tkanina o 

grubym splocie  

-foremka w kształcie gwiazdki 

-tasiemka 

-słomka do picia 

 

 Wykonanie: 

1.Rozwałkuj masę porcelanową 

2.Na rozwałkowaną masę rozłóż np. koronkę i delikatnie 

dociśnij ją wałkiem 

3.Ostrożnie zdejmij koronkę i za pomocą foremki wytnij 

kształt gwiazdki 

4.Słomką do picia zrób otwór do powieszenia gwiazdki 

5.Przełóż gwiazdkę na arkusz papieru i poczekaj aż 

całkowicie wyschnie 

6.Gotową ozdobę możesz powiesić na choince 

Udanej zabawy       

 

 

 

Piosenka – karaoke 
 

Zapraszam do wspólnego śpiewania piosenki o choince.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZDR1jbKY6k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZDR1jbKY6k


Bystre oczko 
Przyjrzyj się uważnie i znajdź 10 różnic pomiędzy 

obrazkami. Powodzenia      

 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/findthedifferences

/christmas_tree.htm?language=english&linkback=../../educ

ation/christmas/index.htm 

 
 

Pokoloruj 
Puść wodze fantazji i pokoloruj obrazek według własnego 

pomysłu.  
 

 

https://www.kolorowankionline.net/dekoracja-choinki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kryteria sukcesu: 

-rozwijam wyobraźnię 

-ćwiczę pamięć i koncentrację 

-ćwiczę zdolności manualne 

-potrafię wykonać pracę plastyczną według podanej instrukcji 
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