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Święta już tuż, tuż … 
W poprzednim tygodniu proponowałyśmy Wam zrobienie ozdób na choinkę. W tym 

świątecznym tygodniu może znajdziecie chwilkę czasu, by przygotować dekoracje 

świąteczne, które mogą być świetnym prezentem dla Waszych najbliższych.  

 

 

Oczywiście na samym początku zaproponujemy Wam drodzy uczniowie do wysłuchania 

kolędę- najbardziej znaną na świecie. Po raz pierwszy wykonana została podczas pasterki w 

1818 roku. Przetłumaczono ją na ponad 300 różnych języków i dialektów. Mam nadzieję, że 

Wszyscy wiedzą jaką kolędę mam na myśli?  Oczywiście chodzi o „Cichą noc”: 

https://youtu.be/He4my9kjuEc 

Praca przy muzyce jest bardziej twórcza! 

 

Do wykonania poniższych propozycji nie będziesz potrzebować jakiś specjalnych 

produktów. Zazwyczaj wystarczą papier, klej, nożyczki i trochę kartonu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialekt
https://youtu.be/He4my9kjuEc
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Wianek bożonarodzeniowy ze świeczką 

Potrzebne będą: papierowy talerz lub karton z odzysku, czyli np. po jakiejś przesyłce, 

kolorowy papier: dwa odcienie zieleni, biały, czerwony, żółty, klej do papieru, taśma klejąca, 

nożyczki, kuleczki, taśma materiałowa na kokardę. 

 

1.Kartkę papieru złóż na pół i przygotuj papierowe paski równej szerokości, około 2,5 cm.  

2.Wytnij środek w talerzu, aby powstała podstawa wieńca.                                                

3.Oklejaj paski naprzemiennie kolorami. Każdy pasek przyklej do talerzyka i sklej.                                                                               

4.Po oklejeniu całej podstawy wieńca wytnij trójkąt na końcu każdego paska.                           

5.Z białego papieru wytnij dwa paski papieru o szerokości 2,5-3 cm. Sklej ich końcówki, aby 

stworzyły literę L i składaj naprzemiennie, aby utworzyły po rozłożeniu mini harmonijkę, 

czyli naszą świeczkę.                                                                                                           

6.Doklej ogień z papieru i przyklej klejem do wieńca.                                                        

7.Przyklej kolorowe kuleczki i kokardę. 
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Papierowy wieniec ostrokrzew 

Potrzebne będą: karton lub papierowy talerz, kolorowy papier: różne odcienie zieleni, 

czerwony, klej do papieru, taśma klejąca, nożyczki. 

 

Na kartonie odrysuj większy i mniejszy talerzyk, aby uzyskać podstawę wieńca. Jeśli masz 

papierowy talerz to wytnij środek. Z zielonego kartonu wytnij liście ostrokrzewu różnej 

wielkości. Z czerwonego małe kółeczka. Oklejaj papierową podstawę a na koniec przyklej 

czerwone owoce wycięte z papieru. Zamocuj kolorową tasiemkę i możesz ozdobić ścianę w 

Twoim domu. 
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Papierowy wieniec z odrysowanych dłoni 

Potrzebne będą: papierowy talerz lub karton, kolorowy papier: dwa odcienie zieleni, 

czerwony, klej do papieru, taśma klejąca, nożyczki, taśma materiałowa na kokardę. 

 

Na kartonie odrysuj talerzyk, aby uzyskać podstawę wieńca. Jeśli masz papierowy talerz to 

wytnij środek. Z zielonego kartonu wytnij odrysowane swoje dłonie. Z czerwonego małe 

kółeczka. Oklejaj papierową podstawę, a na koniec przyklej czerwone owoce wycięte z 

papieru. Zamocuj kolorową tasiemkę i możesz ozdobić swój pokój. 

 

To tylko kilka propozycji wianków spośród morza możliwości.                                         

Może któraś przypadnie Wam do gustu. 
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Mam dla Was zupełnie inną propozycję. Wykonanie bożonarodzeniowej szopki z papieru. 

Poniżej załączam kilka szablonów gotowych do druku. Wystarczy, że pokolorujecie , 

wytniecie i skleicie…. i piękna szopka z papieru będzie gotowa! 
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Bardzo często wśród dekoracji na różne uroczystości wykonujemy girlandy. To ciekawa 

dekoracja, która jest dość prosta w zrobieniu, ale jednocześnie jest bardzo efektowna. Takie 

girlandy możecie powiesić na oknie, na łóżkiem w pokoju, przykleić do drzwi lub ozdobić 

meble. Oto kilka propozycji:  
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Wszystkie dzieci lubią wycinać nożyczkami. Może w takim razie wytniecie  śnieżynki 

z papieru, które możecie poprzyklejać na szybę w oknie. 

 

 

Weźcie proszę kwadratową kartkę i złóżcie ją na pół- tak, aby powstał trójkąt. Zróbcie 

z niego mniejszy trójkąt, zaginając jego boki do wewnątrz, a następnie złóżcie na pół. Teraz 

możecie puścić wodze fantazji i narysować wzór do wycięcia. Prawda, że proste? 

Zaprezentujemy Wam kilka wzorów: 
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Ostatnią propozycją są świeczki dekorowane samodzielnie. Mogą być doskonałym 

podarunkiem dla Waszych bliskich. Blask świecy wspaniale podkreśli tę świąteczną  

atmosferę.                                                                                                                     

Wystarczy, że puścicie wodze fantazji lub skorzystacie z Naszych podpowiedzi  

Potrzebne Wam będą:  sznurek, tasiemki , wstążeczki, suszone pomarańcze, gałązki z drzew 

iglastych, cynamon  i świeczki

 

 

Mamy nadzieję, że skorzystacie z jakichś naszych propozycji!!! 
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Drogie Uczennice! Drodzy Uczniowie! 

Z pewnością i Wy oczekujecie pierwszej gwiazdki,                                              
która jest dla nas wszystkich symbolem świąt Bożego Narodzenia.                                                                                        

Z tej okazji chcemy Wam życzyć, żeby razem z tą gwiazdką                                       
zajaśniały Wasze twarze i serca w tym świątecznym czasie,                                                                                    

żebyście mogli cieszyć się odpoczynkiem wśród swoich bliskich                                                              
oraz chwilami wolnymi od zajęć szkolnych.                                                                         

Niech ten świąteczny okres będzie dla Was wyjątkowo radosny! 

                                                                Życzą Wam tego wychowawcy świetlicy! 

 

 
 


