Zagadki
1.
W święta uroczyste, grudniowe, gdy do Wigilii już wszystko gotowe,
Wisi kolorowa, okrągła i szklana, od choinkowych lampek rozgrzana.
2.
Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne, przez dzieci kochane.
3.
Na środku stołu, na białym obrusie leży, między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka, nim się dzielą tata, mama i córka.
4.
Długim sznurem choinkę oplatają i ją pięknie oświetlają!
5.
Pod choinką po wigilijnej kolacji, workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty, zawsze jest miły i uśmiechnięty.
6.
Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół. Pora na kolacje, najważniejszą w roku.
7.
Jeden raz to święto w roku, łza się zawsze kręci w oku.
Gdy choinka się zieleni, tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały, Jezus w żłóbku leży mały.
Chociaż zimno, chociaż mrozi, ciepło do serc już przychodzi.
8.
Przyjechali na wielbłądach, nisko się skłonili.
I Dzieciątku, godne króla, dary zostawili.
9.
Trzej Królowie przy żłóbku dzieciątku dają z ochotą:
dary królewskie: mirrę, kadzidło i … .
10.
Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, radośnie Wam Święta płyną,
a Bóg nowonarodzony w żłóbku śpi rozanielony.
11.
Nie słucha choć ma uszy, w Wigilię się czerwieni
A gdy się komuś znudzi, w inną zupę się zamieni.
12.
Pachnie cynamonem, miodem i pieprzem
Spróbuj ciasto w święta od niego znaleźć lepsze.

PYTANIA
1. Podaj imiona trzech mędrców ze wschodu.
2. W jakiej miejscowości urodził się Pan Jezus?
3. Ile potraw według tradycji znajduje się na wigilijnym stole?
4. Co chowamy pod wigilijnym obrusem?
5. Jakiego koloru jest tradycyjny strój św. Mikołaja?
6. Co wskazywało mędrcom ze wschodu miejsce narodzenia Pana Jezusa?
7. Kto według tradycji jako pierwszy powitał nowo narodzonego Jezusa?
8. Co jest znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej?
9. Dla kogo na stole wigilijnym stawia się dodatkowe nakrycie?
10. Jak nazywają się tradycyjne pieśni śpiewane w okresie Bożego Narodzenia?
11. Czym dzielimy się podczas składania życzeń w wigilię Bożego Narodzenia?
12. Z jakiej księgi pochodzi fragment czytany w czasie wigilii?
13. Ile lat temu według naszego kalendarza urodził się Pan Jezus?
14. Gdzie urodził się Pan Jezus ?
15. Co umieszczamy na szczycie choinki?
16. Dokończ kolędę: Przybieżeli do Betlejem….
17. Dokończ kolędę: Pójdźmy wszyscy do….
18. W stajence leżał na nim Jezus
19. Składasz je bliskim z okazji świąt
20. Wigilijna ryba
21. Czerwony z uszkami

