
     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ          KLASA 6                                             (17.12.2020) 

Temat: Poznajemy zwyczaje wigilijne. 

K. I. Gałczyński – „Przed zapaleniem choinki” 

 

A podobno jest gdzieś ulica 

(lecz jak tam dojść? którędy?) 

ulica zdradzonego dzieciństwa, 

ulica Wielkiej Kolędy. 

Na ulicy tej taki znajomy, 

w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, 

stoi dom jak inne domy, 

dom, w którymżeś się urodził. 

Ten sam stróż stoi przy bramie. 

Przed bramą ten sam kamień. 

Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?” 

„Wędrowałem przez głupi świat.” 

Więc na górę szybko po schodach. 

Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. 

Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. 

I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 

I brat, co miał okarynę. 

Potem umarł na szkarlatynę. 

Właśnie ojciec kiwa na matkę, 

że już wzeszła Gwiazdka na niebie, 

że czas się dzielić opłatkiem, 

więc wszyscy podchodzą do siebie 

i serca drżą uroczyście, 

jak na drzewie przy liściach liście. 

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie 

blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata płynnie 

kolęda na okarynie: 

LULAJŻE, JEZUNIU 

MOJA PEREŁKO, 

LULAJŻE, JEZUNIU, 

ME PIEŚCIDEŁKO. 

(fragment) 

/Konstanty Ildefons Gałczyński, 1947/ 

 

 Czy wiecie, co oznacza słowo Wigilia? 

 Kiedy obchodzimy Wigilię? 

 Co to jest tradycja, zwyczaj? 

 Jakie znacie tradycje wigilijne? 

 Jak wygląda dom w wigilijny wieczór? 



zielony  krótsze  wysoki  rozłożyste  srebrna różnokolorowym  

 lśniące  świąteczny  kolorowe 

 Co znajduje się na wigilijnym stole? 

 Kiedy rozpoczyna się wigilijną kolację? 

 W jaki sposób rozpoczynamy wieczerzę? 

 Czym kończy się wigilijny wieczór? 

 Jak wygląda Wigilia w waszym domu? 

 Jaki jest wasz ulubiony zwyczaj? 

Dlaczego mimo upływu lat Wigilia w polskich domach wygląda podobnie? 

 

Karta pracy 

1. Uzupełnij zdania: 

Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona 

jest ............................................................................................. 

Tradycyjna wieczerza rozpoczyna się od ................................................................................... na 

niebie. 

Przed przystąpieniem do wieczerzy wszyscy członkowie 

rodziny ............................................................ 

Zwyczaj 

to .......................................................................................................................... ......................... 

2. Zaznacz poprawne odpowiedzi: 

Zgodnie z zwyczajem wigilijnym podczas wieczerzy na stole powinno znajdować się: 

 5 potraw 

 12 potraw 

Podczas kolacji wigilijnej śpiewamy: 

 kolędy 

 ulubione piosenki 

Na stole podczas kolacji wigilijnej powinno być: 

 nakryć tyle, ilu jest członków rodziny 

 jedno nakrycie więcej dla niespodziewanego gościa 

3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki: 

 

 

 

Choinka stoi w domu. Jest to świerk .................................................. 

i .................................................. . 

Na dole ma ............................................................... gałęzie, a u 

góry .................................................... . 

Otoczona jest .......................................... łańcuchem. Na górze 

błyszczy .................................................. 



gwiazda. Wiszą na niej .............................................. 

bombki, .................................................................. 

świecidełka i zabawki z papieru. Podoba mi się, bo wprowadza w ............................................... 

nastrój 

 Wieczór wigilijny 

  

Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

  

Na talerzach kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

dziadek z babcią, krewni. 

  

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice, 

już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń. 

  

Kiedy mama się dzieliła 

ze mną tym opłatkiem, 

miała w oczach łzy, widziałem, 

otarła ukradkiem. 

  

Nie wiem, co też mama chciała 

szepnąć mi do ucha: 

bym na drzewach nie darł spodni, 

pani w szkole słuchał... 

  

Niedojrzałych jabłek nie jadł, 

butów tak nie brudził... 

Nagle słyszę, mama szepce: 

-         Bądź dobry dla ludzi. 

Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo szczęścia 

i pomyślności dla Was i waszych Rodzin. 


