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3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.    

Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych. Przedstawiciele ONZ chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na 

problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz         

integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.  

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób             

niepełnosprawnych, oraz zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach 

płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia    

politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.                                     

Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.                                                

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106).         

W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności                

i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami                 

pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, 

transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia          

prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. 

Przygotowała: M. Stykowska 

DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
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6 GRUDNIA  -  MIKOŁAJKI 
 

Na ten dzień dzieci na całym świecie czekają z utęsknieniem. 

Przygotowała: M. Wolnowska 

Krasnale i elfy 

Gotowe stoją, 

Już worek pełny na saniach czeka, 

Czemu Mikołaj drapie się w głowę? 

Co go tak martwi i na co czeka? 

A on tak liczy w głowie 

I mierzy 

Czy brzuch mu się zmieści 

W komina wieży! 
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Jak zrobić niepowtarzalną choinkę? 

 

     Materiał:  

     stożek styropianowy, klej magik, nożyczki,             

zielony papier w różnych odcieniach. 

     Sposób wykonania:  

Wycinamy bardzo dużo zielonych kółek.                           

Stożek styropianowy smarujemy klejem, zaczynając od 

dołu. Następnie przyklejamy kółka z papieru                

w różnych odcieniach zieleni. Kierujemy się ku górze 

stożka.  Nasza ozdoba gotowa.  

 

 

Przygotowała: A. Szymańska 

ZAGADKI 

 

Nie słucha choć ma uszy, 

W Wigilię się czerwieni, 

A gdy się komuś znudzi, 

W grzybową się zamieni…. 

                                                                         Co roku w grudniową noc, 

                                                                         Wszystko ma czarodziejską moc, 

                                                                         Wtedy też Mikołaj Święty, 

                                                                          Rozdaje dzieciom…… 

Co roku wyrusza w długą drogę, 

Czerwoną ma czapkę i długą białą brodę, 

Wyraz twarzy uśmiechnięty, 

Czy już wiecie kto to taki? 

To …. 

                                                                         W centralnym miejscu stołu leży, 

                                                                          Między siankiem i stosem talerzy, 

                                                                          Wśród karpia i  stroika, 

                                                                          Nim się dzielą mama, tata i córka…. 

W święta uroczyste grudniowe, 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe, 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

Od choinkowych lampek rozgrzana….. 
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                       PODCZAS ŚWIĄT DBAMY O SWOJE ZDROWIE 

Jasełka – widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych 
misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego      

słowa jasło oznaczającego żłób. Jasełka rzadziej mogą być nazywane także 
szopką, betlejemską, a na pograniczu polsko-ukraińskim - wertepem. 

 
 

Przygotował: B.  Karczmarzyk 

PAMIĘTAJ O ZDROWIU !  



Składniki:  
30 dkg mąki żytniej lub pszennej 
3/4 szklanki płynnego miodu                                                                                                 
50 g miękkiego masła                                                        
jajko 
łyżeczka sody oczyszczonej 
sól 
łyżeczka przyprawy do piernika 
łyżka powideł śliwkowych 

 

Coś na ząb 

Pierniki świąteczne  
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Przygotowanie: 
 
Przepis jest tak prosty, że z pewnością będziecie mogli 
wykonać pierniczki wspólnie z mamą: 
1. Mąkę wymieszaj z przyprawą do piernika i sodą, 

wysyp na stolnicę, dodaj masło, powidła, miód, jajko    
i wszystko posiekaj nożem.  

2.  Dokładnie wyrób ciasto, rozwałkuj je. 
3.  Wykrawaj pierniczki lub powierz to zadanie 

swojej mamie. 
4. Piecz w 180°C przez ok. 20 minut                           

(uważaj, by nie spiec ich zbyt mocno). 
5. Gdy ostygną, włóż do puszki i trzymaj w niej,    

aż będą miękkie. 
6. Pierniczki możecie wspólnie z mamą ozdobić 

lukrem i suszonymi owocami.                                           
Będzie to świetna zabawa! 

 

 

Przygotowała: A. Szymańska 

Przygotowała: M. Stykowska 

https://mamotoja.pl/@http_base@miod-dla-dziecka-jaki-jest-najlepszy-dla-dziecka,dieta-malego-dziecka-artykul,18393,r1.html
https://mamotoja.pl/@http_base@lukier-bialy-i-kolorowy-przepis,przepisy-przepis,2039,r2.html
https://mamotoja.pl/@http_base@lukier-bialy-i-kolorowy-przepis,przepisy-przepis,2039,r2.html
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Przygotowała:  M. Wolnowska 

Wigilia to jeden z najważniejszych dni w okresie          

Bożego Narodzenia. To wtedy całą rodziną zasiadamy 

przy wspólnym stole, aby rozkoszować się smakiem 12 

postnych dań, śpiewać kolędy, a o północy razem wybrać 

się na pasterkę. 

Wigilia Bożego Narodzenia 

Tradycyjne zwyczaje związane z 24 grudnia 

Wieczerza wigilijna                                            

Zgodnie z tradycją uroczysty posiłek rozpoczynamy  

wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy,                       

przypominającej nam o Gwieździe Betlejemskiej.                          

To dzięki jej światłu Trzej Królowie byli w stanie 

znaleźć stajenkę, miejsce narodzin Jezusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia to dzień wypadający 24 grudnia poprzedzający święto       

Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego terminu 

"vigilia", oznaczającego czuwanie. Wigilią nazywana jest także               

uroczysta kolacja, do której tego dnia zasiada cała rodzina. 

Kolację poprzedza modlitwa oraz dzielenie się                 

opłatkiem, "świętym chlebem".                                             

Opłatek symbolizuje wdzięczność oraz  przebaczenie 

dawnych zaszłości - osoby skłócone nie siadają          

bowiem razem do posiłku. To również nawiązanie     

do  dzielenia się chlebem w trakcie ostatniej wieczerzy. 



                                      Wigilia. Tradycja 12 potraw 

Tradycyjnie pod białym obrusem umieszczamy                   

odrobinę sianka. To nawiązanie do sianka ze żłóbka 

Dzieciątka Jezus. Symbolizuje skromność oraz prostotę. 

W niektórych domach praktykuje się losowanie jak     

najdłuższego źdźbła sianka spod obrusa,  jego szczęśliwy 

posiadacz będzie się cieszył największym powodzeniem 

przez cały nadchodzący rok. 

. 
Tradycja mówi, że powinniśmy przygotować 12 

postnych potraw. Symbolika liczby 12 związana 

jest z apostołami oraz z liczbą miesięcy.                        

Większość z nas nie wyobraża  sobie Wigilii              

bez karpia, barszczu  czy uszek.  Lista dań różni 

się nieco w zależności od regionu.                                                  

Tradycyjnie nie jemy tego dnia mięsa                             

 Przygotowała:  M. Wolnowska 



 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-franciszek.pl 

  


