




Dawno, dawno temu w Mirze na terenach dzisiejszej Turcji mieszkał mały chłopiec. Na 

imię miał Mikołaj i pochodził z bardzo bogatej rodziny. Jego rodzice kupowali mu najlepsze 

zabawki, najpiękniejsze stroje. Nigdy nie brakowało mu strawy na stole, a potrawy jakie jadał 

były zawsze bardzo smaczne. 

 

Chłopiec lubił obserwować otaczający go świat i bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie mają 

takiego dostatku jak on. Na świecie panowały bowiem: wielka bieda , głód i zarazy 

spowodowane licznymi wojnami oraz klęskami nieurodzaju. 

 

Mikołaj długo myślał czym spowodowany jest niedostatek innych i doszedł do wniosku, że 

Bóg ma na świecie tyle pracy, iż nie jest w stanie zadbać o wszystkich ludzi w tym samym 

czasie. Postanowił pomóc  Stwórcy w opiekowaniu się biednymi. 

 

Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle jedzenia i różnych łakoci  ile tylko mógł unieść. 

Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował radość jaką wzbudzały w nich jego 

podarunki.  Jego rodzice obserwowali te uczynki i cieszyli się, że mają takiego dobrego syna. 

Mówili, że wyrośnie na wspaniałego człowieka. 

 

Kiedy Mikołaj dorósł odziedziczył ogromną fortunę. Uznał, że nie potrzebuje takiego 

bogactwa i zaczął je rozdawać potrzebującym. O jego uczynkach oraz wielkiej pobożności 

mówiono w całej Mirze. Mieszkańcy tak go podziwiali, że został wybrany na biskupa. 

 

Pewnego razu Mikołaj spacerował ulicami i swoim zwyczajem obserwował życie miasta. Jego 

uwagę przykuła kłótnia dwóch mężczyzn.  Jeden z nich domagał się od drugiego zwrotu długu 

lub oddania córek w niewolę w celu spłaceniu należności.  Dłużnik miał oddać pieniądze lub 

wolność córek do następnego poranka. 

 

Czasu do działania nie zostało dużo, bo słońce już zachodziło. Mikołaj pobiegł do domu. 

Chwycił swój worek, w którym zazwyczaj nosił żywność dla ubogich i zaczął wkładać do niego 

rożnego rodzaju kosztowności. Kiedy worek był pełny, zaniósł go pod dom dłużnika. Wszyscy 

już spali, bo był środek nocy. Na szczęście okno było otwarte.  Mikołaj wrzucił przez nie 

zawartość swojego worka. 

 

Do domu wracał wielce uradowany, że znów spełnił dobry uczynek i pomógł Bogu przy 

wybawianiu ludzi z ich nieszczęść. Postanowił, że pozna piękne córki  uratowanego mężczyzny 

z trzema oficerami, których również niedawno wybawił z opresji. 

 

Następnego dnia dłużnik obudził się rozpaczając, iż jego córki stracą wolność. Lecz kiedy 

wszedł do pomieszczenia z otwartym oknem, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na podłodze 

przed nim leżała bowiem wielka góra kosztowności. Nie wiedział skąd one się wzięły, ale czuł, 

że Bóg ulitował się nad jego nieszczęściem. 

 

Bogactwa wystarczyło zarówno na spłatę długu, jak i posag dla córek, które niedługo po tym 

dniu poznały trzech wspaniałych oficerów. 

 

Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. Podobało  Mu się jak biskup pomaga 

bliźnim. Zaś po tej nocy, kiedy mężczyzna pomógł dłużnikowi  i  jego córkom postanowił, że 



Mikołaj powinien zostać świętym. Dał też biskupowi możliwość robienia tego co kochał 

najbardziej, a więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania najuboższych. 

 

I tak Bóg dał Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie święty zbiera przez cały rok siły, aby 

przez jedną noc w roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Dzieci zaś co roku 

czekają na tę magiczną noc i marzą, że uda im się spotkać Świętego Mikołaja. 













 



SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Wigilia 

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego 

wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje 

nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego 

"vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie". 

Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej 

chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 

dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. 

Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa 

Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni 

wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Po 

co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, 

którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że 

przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny. 

Pierwsza gwiazdka 

Podług Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska 

doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na 

pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki 

na niebie - symbolizuje ona początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia. 

Choinka 

Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo 

świąteczne drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do 

nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. 

Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także 

mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są 

symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu. 

Zwyczaj zdobienia choinki przez długi czas nie był aprobowany przez 

przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia Pańskiego 



uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Dzisiaj w katolickich 

domach dominują raczej drzewka świąteczne. 

Liczba potraw - dlaczego dwanaście? 

Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na 

świątecznym stole powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby 

zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście. 

Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że 

wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc 

przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, 

natomiast arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć 

oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od 

reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu 

apostołów. 

Sianko pod obrusem 

Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy 

położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko 

Jezus. Domownicy mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, 

który wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się największym szczęściem i 

powodzeniem w nadchodzącym roku. 

Barwy Świąt Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym 

i czerwonych. To w tych barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby 

świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei i wierności, natomiast czerwień to 

symbol krwi Chrystusa. 

Dzielenie się opłatkiem 

Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych 

opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były również kolorowe 

opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju 

miało je chronić od zapadania na rozmaite choroby. 

Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia 

wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. 



Śpiewanie kolęd 

Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza 

polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź królu anielski".                

Z XV wieku pochodzi również popularna "Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd                 

i pastorałek publikowano w książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej 

bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. 

                   Opracowała Mgr Katarzyna Laska 

Źródło:strony internetowe 

 



MOWA DZIECKA 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

  

o Słuch w procesie przyswajania mowy ma największe znaczenie 

Rodzicu, obserwuj czy dziecko reaguje na dźwięki, ponieważ prawidłowy słuch 

jest warunkiem rozwoju mowy. 

o Oddech 

Rodzicu, zwróć uwagę, czy dziecko podczas snu oddycha przez  nos. 

Nieprawidłowy tor oddychania, tj. oddychanie przez usta może być skutkiem 

powiększonego migdałka czy obniżonego napięcia mięśniowego, co z kolei wpływa 

na nieprawidłowy rozwój mowy. 

o Język nianiek 

Rodzicu, zwracając się do dziecka unikaj spieszczeń i przesadnych zdrobnień. 

Dziecku należy dostarczać prawidłowego wzorca wymowy. 

o Rozmowa z dzieckiem w „cztery oczy” 

Rodzicu, mimika jest uniwersalnym sposobem komunikowania się dziecka ze 

światem. Mówiąc do dziecka zwracaj uwagę, aby widziało twoją twarz, ponieważ 

będzie miało wtedy świadomość i okazję do obserwowania ruchu ust.            

Rodzicu, pamiętaj, że dziecko naśladuje wzorzec mowy i wymowy najbliższych, 

dlatego jeśli posiadasz wadę wymowy, pracuj nad nią i ją koryguj. 

o Smoczek – uspokajacz 

Rodzicu, nie podawaj dziecku smoczka! Uważaj, by nie ssało palca! Następstwem 

tego mogą być wady zgryzu, a w konsekwencji wady wymowy. 

o Masaż twarzy 

Rodzicu, możesz wpłynąć na prawidłowy rozwój narządów mowy dziecka, 

regularnie wykonując delikatny masaż twarzy, tj. policzków, warg i żuchwy. Przed 

rozpoczęciem masażu  natłuść ręce oliwką, połóż lub posadź dziecko w wygodnej 

pozycji. Masaż wykonuj palcami bardzo delikatnie, stopniowo zwiększając jego 



natężenie poprzez głaskanie, ugniatanie palcami oraz delikatne oklepywanie 

opuszkami palców. 

o Nauka poprzez zabawę 

Rodzicu, śpiewaj dziecku piosenki, wyliczanki, ucz wierszyków, baw się z 

dzieckiem, angażując zmysły: wzroku, słuchu i dotyku. 

Rodzicu, opowiadaj dziecku bajki, czytaj książki i wiersze, w ten sposób 

rozwiniesz jego wyobraźnię, rozbudzisz ciekawość poznawczą, a także usprawnisz 

uwagę, koncentrację i pamięć. 

o Komunikacja z dzieckiem 

Rodzicu, odpowiadaj na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco, sam także 

zadawaj pytania. W ten sposób wzbogacisz słownictwo dziecka, a także nauczysz 

je właściwego posługiwania się rytmem, melodią, akcentem, które mają wpływ na 

rozumienie wypowiedzi. 

o Rodzic uważnym słuchaczem 

Rodzicu, nie przerywaj dziecku i unikaj kończenia zdań. Dyskretnie poprawiaj 

błędy mowy i wymowy, nie ośmieszaj, nie krytykuj, nie naśladuj sposobu mowy 

dziecka. Rozmowa z rodzicem powinna być dla dziecka przyjemnością. 

o Aktywność fizyczna dziecka 

Rodzicu, rozwijaj aktywność fizyczną dziecka, która wpływa na funkcjonowanie 

mózgu, zdolności poznawcze i intelektualne, a co za tym idzie na kształtowanie się 

umiejętności mowy. Zachęcaj dziecko do zabaw ruchowych angażujących mięśnie 

całego ciała, a także rozwijających sprawność dłoni i palców, tj. pływanie, jazda na 

rowerze, malowanie palcami, zabawy klockami, nawlekanie koralików, itp. 

Źródło: „Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka.”  

K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński 

  

PROPOZYCJE ZABAW DO WYKONANIA W DOMU 

  

Zabawa „Lustrzane miny” 

Zabawa artykulacyjna, cel: podnoszenie sprawności językowej warg, 

wyczuwanie zmiany położenia warg. 

Wspólne zabawy przed lustrem: 



- wesołe usta (płaskie wargi, lekko rozchylone, zęby niewidoczne), 

- bardzo wesołe usta (rozciągnięte wargi z widocznymi zębami), 

- smutne usta (podkówka z warg), 

- obrażone usta (wargi nadęte), 

Można wymyślić inne śmieszne miny. 

Zabawa „Kto zjadł śniadanko?” 

Zabawa artykulacyjna, cel: podnoszenie sprawności warg i języka. 

Dziecko ruchami warg i języka naśladuje sposoby jedzenia, charakterystyczne 

dla różnych zwierząt, np. 

- krowa: przesuwanie dolnej szczęki na boki, 

- krokodyl: szerokie otwieranie i zamykanie ust, 

- kot: wysuwanie języka, wylizywanie talerzyka, mruczenie, oblizywanie warg i 

zębów, 

- ptak: ściąganie ust w dzióbek, lekkie stykanie warg, 

- ryba: ściąganie ust w rybi pyszczek, rozchylanie i zamykanie warg. 

Można wspólnie z dziećmi wymyślić inne sposoby jedzenia. 

Zabawa „Czy już potrafisz?” 

Zabawa artykulacyjna, cel: usprawnianie artykulatorów i mobilizowanie do 

wykonywania odpowiednich ćwiczeń, doskonalenie sprawności warg w różnych 

położeniach. 

Rodzic bawi się wspólnie z dzieckiem, staramy się wykonać polecenia, 

sprawdzając w lustrze prawidłowość wykonania. 

Czy już potrafisz: 

- zacisnąć mocno usta, 

- przesłać kilka całusów, 

- parskać ustami, tak jak konik, 

- lekko nagryzać wargę dolną i górną, 

- pokazać, jak otwiera pyszczek rybka, 

- dmuchać z lekko złączonymi ustami. 

 



Zabawa „Słoneczko” 

Zabawa oddechowa, cel: łączenie ćwiczeń oddechowych z mówieniem. 

Dziecko stoi wyprostowane i wykonuje głęboki wdech. W czasie wydechu unosi 

ręce do góry, wznosi się na palce wypowiadając słowa: ,,Słonko wschodzi coraz 

wyżej…”, następnie znowu wykonuje wdech i w fazie wydechowej mówi: ,,… a 

zachodzi coraz niżej”. 

Zabawa „Przenoszenie jesiennych liści” 

Zabawa oddechowa, cel: wydłużanie fazy wydechowej, zwiększenie pojemności 

płuc podczas głębokich wdechów. 

Na dużej przestrzeni, np. na stole, rozkładamy skrawki papieru, małe kółka. 

Zadaniem dziecka, jest przeniesienie imitujących liście skrawków papieru, na 

tacki stojące na tym samym stole za pomocą słomki do napojów . Aby je 

przenieść, należy wciągnąć powietrze do rurki i zatrzymać na chwilkę, tak aby 

skrawek papieru przywarł do dołu rurki. Po upływie wyznaczonego czasu, wszyscy 

przeliczają liście które udało im się przenieść. (skrawki papieru można zamienić 

na płatki śniadaniowe lub inne) 

Zabawa „Latające piórko” 

Zabawa oddechowa, cel: wydłużanie fazy wydechowej, różnicowanie faz 

oddychania, mobilizowanie aparatu oddechowego. 

Rodzic i dziecko siedzą na przeciw siebie. Zadaniem każdego jest dmuchanie na 

piórko, tak, aby nie upadło na podłogę. Można zorganizować zawody „Czyje piórko 

najdłużej utrzyma się w górze?”. 




