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KĄCIK 

RODZICA… 
 

Magia świąt w dziecięcej 
wyobraźni  

Dziecięcy świat wyobraźni jest magiczny i radosny. Pozwólmy więc maluchom cieszyć się 

nim jak najdłużej i zadbajmy o magiczną atmosferę świąt. Jak nie zburzyć wiary dziecka w 

Mikołaja i wytłumaczyć mu czym są święta podpowiada psycholog pani Monika 

Chrapińska-Krupa. 

W codziennym zabieganiu i pośpiechu jak rozmawiać z dzieckiem o świętach? Jak 
przekazać mu magię świąt i ich właściwe znaczenie, gdy dla nas dorosłych przestają one 
być magiczne? 

Małe dzieci odbierają świat emocjami, jeśli my – dorośli nie wierzymy w magie świąt to nie 
powinniśmy oczekiwać, że dla naszych dzieci staną się one magiczne. Należy pamiętać, że 
dzieci uczą się przez modelowanie i naśladownictwo, dlatego tak ważna jest postawa 
rodziców. To rodzice i najbliższa rodzina sprawiają, że święta są dla dzieci radosne, pełne 



uśmiechu i magii. Warto zatrzymać się w 
codziennym pośpiechu i spędzić trochę czasu z 
dzieckiem: udekorować wspólnie mieszkanie, 
zrobić świąteczne kartki i ozdoby, zachęcić do 
pomocy w kuchni. Zadbać o to, aby dziecko mogło 
zrozumieć znaczenie świąt. Wyjaśnić dlaczego 
pod obrus wkładamy siano, co symbolizuje 
opłatek, z jakiego powodu zostawiamy przy stole 
dodatkowe puste miejsce, po co ubieramy 

choinkę oraz opowiedzieć o narodzinach Jezusa. Pomocne mogą okazać się książeczki pisane 
prostym językiem oraz materiały edukacyjne. 

Dziecięcy świat oparty jest na wyobrażeniach, fantazji, magii. Do tego świata należy także 

Mikołaj. Dziecko powinno móc być dzieckiem jak najdłużej. Każdy prędzej czy później 

skonfrontuje się z prawdą na ten temat. Warto pamiętać, że dziecko nie ma obowiązku wiary 

w Mikołaja, ale ma do tego prawo. Zbyt wczesne uświadamianie dziecka (na siłę), że Mikołaj 

nie istnieje, może wpłynąć negatywnie na dziecko. Jeśli decydujemy się na pielęgnowanie 

magicznego wyobrażenia o Mikołaju, zadbajmy o dyskrecję. 

Jak tłumaczyć maluchowi, że nie zawsze dostanie wszystko czego sobie zażyczy od 
Mikołaja? 

Jeśli dziecko jest jeszcze na etapie wiary w świętego Mikołaja warto zapytać i doprecyzować 
co by chciało od niego dostać, zrobić listę rzeczy, z których Mikołaj wybierze sam co znajdzie 
się pod choinką. Takie rozwiązanie pozwoli w łatwy sposób wytłumaczyć brak danej zabawki. 
Siadając z dzieckiem do pisania listu do świętego Mikołaja możemy podsuwać mu pomysły 
na prezent. Warto też rozmawiać z dzieckiem, że Mikołaj nie zawsze przynosi to co się chce i 
nie zawsze dostajemy to czego pragniemy. Można stworzyć historyjkę o Mikołaju i jego 
pomocnikach, która będzie pasowała do sytuacji naszego dziecka i pomoże mu zrozumieć i 
wyjaśnić czemu Mikołaj nie zawsze przynosi wymarzone prezenty. Bardzo ważne jest, aby nie 
mówić dziecku, że nie dostał danego prezentu, ponieważ był niegrzeczny, gdyż to bardzo 
silnie burzy poczucie własnej wartości i działa negatywnie na myślenie o samym sobie. Tak 
samo jak prezent w postaci rózgi, który nigdy nie powinien znaleźć się pod choinką. 

Kiedy dziecko potrafi już 
odróżnić świat wyobraźni 
od realnego? Jak nie 
przesadzić z opowieściami o 
magii świąt i Mikołaju, żeby 
nie zaburzyć naturalnego 
przejścia ze świata 
wyobraźni do realnego, 
żeby dziecko się w tym nie 
pogubiło? 

Myślenie magiczne jest u 
dzieci naturalne i 



powszechne. Jest dobrodziejstwem okresu dziecięcego. Nie ma nic złego czy niepokojącego 
w tym, że dziecko wierzy w latające renifery. Nie jest jeszcze gotowe, aby poznawczo 
rozumieć świat, ale już nawet trzylatki potrafią odróżnić fikcję od realności. Mimo to do 
około 9. roku życia potrzeba myślenia fikcyjnego jest bardzo silna. Co więcej, wyobraźnia 
dziecka jest potrzebna i zdrowa. Pomaga w zrozumieniu świata (który dla dzieci nie jest 
zrozumiały), doskonali myślenie alternatywne, wyjaśnia niezrozumiałe, pozwala mieć 
poczucie kontroli, doskonali pamięć, kreatywność i pełni wiele innych ważnych funkcji. To 
brak fikcji w dziecięcym świecie powinien nas zaniepokoić. 

Jak zareagować, gdy maluch nakryje nas na podkładaniu prezentów pod choinką? 

Zależy od reakcji dziecka i od jego wieku. Zdarza się, że dziecko już dużo wcześniej odkryło, 
że to rodzice są Mikołajem i skradający się tata z prezentem nie będzie zaskoczeniem. Może 
też ucieszyć się, że rodzice dali się złapać i być z tego dumne. Nie wolno jednak reagować 
złością. Jeśli dziecko jest małe i nadal chce wierzyć w Mikołaja można opowiedzieć historię o 
Mikołaju dopasowaną do sytuacji, która pomoże zrozumieć malcowi co się stało. 

 

Gdy maluch zaczyna już powoli podejrzewać, że prezenty przynoszą rodzice, a nie Mikołaj – 
jak wtedy łagodnie mu to uświadamiać? Jak wyprowadzać go z krainy marzeń i wyobrażeń, 
żeby uniknąć jego rozczarowania? 

Dzieci rozmawiają ze sobą, zauważają, że to ktoś przebrał się za Mikołaja. Często to przejście 
z krainy marzeń o Mikołaju dzieje się naturalnie. Tak naprawdę każdy z nas wierzył kiedyś w 
Mikołaja. Warto sobie przypomnieć co nam pomogło, jak my sobie z tą wiadomością 
poradziliśmy jako dzieci. Bezpiecznie jest też zapytać dziecko „A jak ty myślisz? Czy święty 
Mikołaj istnieje?” poznamy wtedy jego perspektywę i będziemy mogli naszą odpowiedź 
dopasować do potrzeb dziecka. Pomocne będzie również znormalizowanie odkrycia i 
opowiedzenie o tym jak my się dowiedzieliśmy, że to rodzice przynoszą prezenty. Często 
dzieci same przychodzą i zadają pytania dotyczące istnienia Mikołaja, warto wtedy podążyć 
za potrzebą dziecka. Przejście z myślenia magicznego na logiczne dzieje się naturalnie i jest 
związane z dojrzałością naszego mózgu, a dokładnie z korą przedczołową. Dziecięca fantazja 
zaczyna ustępować ciekawości i dociekliwości, dzieje się to około 5.-6. roku życia. Nie ma 
jednego właściwego wieku na uświadomienie, jedne dzieci są gotowe przyjąć tę informację 
wcześniej inne znaczenie później. 



 

 

 

TRADYCJE ŚWIĄT 

BOŻEGO 

NARODZENIA … 

Tradycje bożonarodzeniowe w 
Polsce są wciąż kultywowane. 
Nawet rodziny, którym daleko do regularnego odwiedzania kościoła wciąż ich przestrzegają i 
przekazują z pokolenia na pokolenie. Święta Bożego Narodzenia w Polsce to nie tylko część 
wiary, ale także element kultury. Każdy z nas wie, jakie są wigilijne zwyczaje, jednak często 
nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego tak, a nie inaczej, wygląda świąteczny stół czy dlaczego 
stoimy iglaste drzewko. Warto się tego dowiedzieć i opowiedzieć o tym najmłodszym 
domownikom. Tradycje świąt Bożego Narodzenia różnią się w zależności od regionu, w 
niniejszym artykule zebraliśmy tylko najpopularniejsze z nich. 

12 potraw wigilijnych 
 

Bożonarodzeniowa tradycja nakazuje, by na świątecznym stole pojawiło się 12 potraw. 
Symbolizują one 12 apostołów. W kulturze polskiej są to potrawy postne. Chociaż post został 



zniesiony już kilka lat temu, w wielu 
domach wciąż kultywuje się tę 
tradycję. I tak na polskich stołach 
zobaczymy co najwyżej mięso z ryb, 
ale przede wszystkim dania 
zawierające ziarna zbóż, miód, 
grzyby i mak, czyli produkty 
kojarzące się niegdyś z dostatkiem. 

Potrawy bywają różne – zależy to 
od regionu, w którym żyją 
domownicy. Do najpopularniejszych jednak należą: barszcz czerwony lub zupa grzybowa, 
ryba po grecku, karp, kapusta z grzybami lub grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z 
makiem, śledź pod każdą postacią, kompot z suszu, piernik, kutia, makowiec i sernik. 

Sianko pod obrusem 
 
Niektórych może to zdziwić, ale zwyczaj chowania sianka pod obrusem wywodzi się z… 
pogańskiej Polski. Poganie składali ofiarę z siana słowiańskiemu bogu Ziemiennikowi. Był on 
patronem stepów, spustoszałej ziemi, nieużytków rolnych i wysp, a także opiekunem 
robaków. 

Chrześcijanie nadali sianu innego znaczenia – podczas świąt symbolizuje żłóbek, w którym 
urodził się Syn Boży. Według innych źródeł to znak ubóstwa, w którym przyszedł na świat 
Jezus. W dawnych czasach, w zależności od regionu, sianem słane były całe stoły, a nawet 
podłoga, magnaci ustawiali w kątach snopy siana. 

Puste miejsce przy stole 
 
Ważną tradycją bożonarodzeniową w Polsce jest pozostawienie dodatkowego miejsca przy 
stole z gotowym nakryciem. Ten zwyczaj świąteczny może bardzo nurtować najmłodszych 
członków rodziny. 

Niegdyś miejsce to było przeznaczone dla ducha bliskiej, zmarłej osoby, co – podobnie jak 
siano pod obrusem – nawiązuje do starosłowiańskiej kultury. W XIX w. przyjęła się inna 
symbolika, nawiązująca do biblijnej wędrówki Marii, Józefa i małego Jezusa. Obecnie puste 
miejsce czeka na zbłąkanego wędrowca. Tradycja Bożego Narodzenia nakazuje, by osobę 
samotną właściwie ugościć. 

Dzielenie się opłatkiem 
Świąteczna tradycja dzielenia się opłatkiem została zapoczątkowana w XVIII w. Jest znana 
także mieszkańcom Włoch, Czech, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Swoje źródło ma w 
początkach chrześcijaństwa, kiedy to ludzie dzielili się własnym chlebem z bliskimi. 



Nawiązuje również do modlitwy “Ojcze nasz” i fragmentu o chlebie, a także jest 
wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus dzielił się chlebem ze swoimi 
uczniami. 

Współcześnie łamiemy się opłatkiem również z chęci pojednania. Jeśli np. pokłóciliśmy się z 
rodzeństwem, to podzielenie się opłatkiem jest oznaką pogodzenia się. Nie powinno zasiadać 
się do wigilijnego stołu zwaśnionym. 

Co symbolizuje choinka na Boże Narodzenie? 
 
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana 
bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 
sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby 
choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza 
się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które 
prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka 
zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. 
Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej 
gwiazdki 

 
Czekanie na pierwszą gwiazdkę 
 
Zanim wszyscy usiądą przy suto zastawionym stole, a następnie otworzą paczki z prezentami, 
zwyczaj świąteczny nakazuje, by poczekać aż na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. 
Tradycja ta nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do 
nowonarodzonego Jezusa.Wypatrywania ciała niebieskiego na niebie przypada zazwyczaj 
dzieciom. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ gdy nie ma gwiazdki, nie ma 
również prezentów. Żaden smyk nie chciałby do tego dopuścić! 

Kolędy 

 
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu 
Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca.Pierwsze 
„kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, 
potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza 
polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku. 

https://smilyplay.pl/wybierz-prezenty-pod-choinke-dla-dzieci-razem-ze-smily-play/


 

Prezenty na święta Bożego Narodzenia 

Jak to bywa z wieloma tradycjami, tak i ta 
sięga bardzo dawnych czasów. Co może 
zaskoczyć – jeszcze przed narodzinami 
Chrystusa! Ludzkości od wieków znane były 
dary, jednak nie do końca w takim znaczeniu, 
jak jest to obecnie. Chodziło wówczas o 
handel wymienny lub ofiary (np. dla bogów). 

Bezinteresowne obdarowywanie – tylko po to, 
by sprawić komuś przyjemność – miało swoje 
początki za życia biskupa Mikołaja z Miry, czyli 
na przełomie III i IV w. Obecnie w dzień jego 
śmierci obchodzimy mikołajki.Wraz ze zwyczajem ubierania świątecznego drzewka, przybył 
inny – prezenty pod choinką. Dawniej były to drobne upominki, bo choć zabawki były już 
znane w starożytności, stać na nie było tylko najmożniejszych (chyba że zostały np. 
wystrugane przez dziadka ze znalezionego kawałka drewna). Współcześnie – 
kiedy zabawki są już łatwo dostępne – znajdują się pod choinką w każdym domu, gdzie 
mieszkają małe smyki.W Polsce zwyczaj otwierania prezentów odbywa się po kolacji 
wigilijnej. 

„Wigilijna opowieść…” 

czyli opowieść o tym, że nie prezenty są najważniejsze w 
święta… 

Jak co roku o tej samej porze w pewien grudniowy wieczór, na niebie pojawiała się mała wigilijna 

gwiazdka. Tylko tego wieczoru, świeciła na niebie tak jasno i tak pięknie jak tylko umiała najlepiej. 

Właśnie tego  wieczoru mały Aniołek spacerował po niebie spoglądając co chwilę w dół… 

przyglądał się bacznie przedświątecznym przygotowaniom. Wszyscy na ziemi pędzili gdzieś w 

pośpiechu, to tu to tam. Tylko jeden mały chłopiec siedział na ławce ze spuszczoną głową. Nikt 

https://smilyplay.pl/od-prawdziwej-historii-swietego-mikolaja-do-wspolczesnych-swiat/
https://smilyplay.pl/zabawki/aktywizujace/


na niego nawet nie zwrócił uwagi. Poza małym Aniołkiem, któremu żal się zrobiło dziecka. 

Postanowił więc zlecieć z nieba i bliżej przyjrzeć się małemu chłopczykowi. 

Jakie było jego zdziwienie gdy okazało się, że chłopczyk siedział smutny, bo nie miał z kim 

spędzić tego wieczoru. Był całkiem sam na tym świecie, a nikt z przechodniów nawet nie 

pomyślał o tym by podejść i zapytać go dlaczego tu jest całkiem sam. 

Mały chłopczyk siedząc w ciszy marzył o prawdziwej wigilii, którą mógłby spędzić z najbliższymi. 

Nie marzył o nowych zabawkach, cukierkach czy grach. Jego marzeniem było usiąść przy 

nakrytym stole, śpiewać kolędy i przyglądać się pięknie ustrojonej choince. 

Aniołek, który przyglądał się cały czas nie wiedział jak pomóc temu dziecku spełnić jego 

marzenia, a wieczór stawał się coraz ciemniejszy i chłodniejszy. Nagle stało się coś co zapaliło 

iskierkę nadziei na to by chłopiec spędził magiczne święta. Otóż Aniołek ujrzał w jednym z okien 

starszą panią, która sama siedziała przy choince, a stół był nakryty dla dwóch osób… ale nikogo 

poza nią nie było w domu. Kobieta marzyła by mogła mieć z kim usiąść przy stole, kto spędził by 

z nią ten wieczór, bo była bardzo samotna. Nie miała nikogo kto mógłby z nią być. 

Aniołek przypomniał sobie o pięknej tradycji jaką jest zostawienie dodatkowego nakrycia dla 

strudzonego wędrowca. Właśnie dla takiego kogoś starsza Pani zostawiła miejsce przy swoim 

stole. 

Aniołek wiedział, że to jest szansa by oboje mieli piękne święta. Poprosił Mróz, by ten zaczął 

malować piękne malowidła na oknie staruszki… ta gdy zobaczyła piękne wzory postanowiła 

przyjrzeć się im bliżej. Gdy podeszła do okna, nie malowidła z mrozu ją zainteresowały… ale 

mały, smutny chłopiec siedzący samotnie na ławce. 

Nie tracąc ani chwili dłużej zarzuciła na siebie chustę i wyszła na dwór, podeszła do chłopca.. . 

ten gdy ja zobaczył wiedział, że znalazł osobę , która zaopiekuje się nim… 

Tego magicznego wieczoru staruszka i mały chłopiec znaleźli siebie nawzajem. Ten wigilijny 

wieczór był najpiękniejszym wieczorem w ich życiu. Bo nie prezenty były dla nich ważne, tylko to, 

że mogą wigilię spędzić  z kimś  kto ich potrzebuje… 



 

 

 

 

ZIMOWE ŚWIĘTA … 

Barbórka – Dzień Górnika- tradycyjne świętogórnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu 

św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy]. Poza górnikami Barbórkę obchodzą 

także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barb%C3%B3rka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwa_kopalne


Mikołajki–6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 

Święto to kojarzy się nieodłącznie z prezentami 

zostawionymi przez świętego Mikołaja w bucie lub 

pod poduszką. Są to drobne upominki najczęściej 

słodycze. Mikołajki obchodzone są na całym 

świecie.  

 

25-25 grudnia „Boże Narodzenie” 

Boże Narodzenie to przypadające w tradycji chrześcijańskiej na 25 grudnia, święto upamiętniające 

dzień, kiedy na świat przyszedł Jezus Chrystus. Święta Bożego Narodzenia są poprzedzone 

trzytygodniowym okresem oczekiwania, który nosi nazwę adwentu. Dzień przed 25 grudnia 

obchodzona jest 

Wigilia.Wigilia w polskiej tradycji to 

dzień wyjątkowy, ma własne zwyczaje, 

tradycje i wiele obrzędów nieodzownie 

ze sobą powiązanych. 

 

31 grudnia „Sylwester” 

Sylwester – wigilia Nowego Roku, dzień 

poprzedzający Nowy Rok - 31 grudnia, kiedy to świętuje się koniec starego roku i początek nowego, 

stanowiąca okres hucznych zabaw i bali. 

 

6 stycznia - Objawienie Pańskie - 

Trzech Króli- pokłon Mędrców ze Wschodu 

złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii 

przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje 

pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy 

klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z 

najstarszych świąt w Kościele. 



 
 

Dzień Babci i dziadka-święto obchodzone dla uhonorowania babć i dziadków ; w dzień ten 

wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom. W Polsce obchodzone 21 stycznia i 22 stycznia .  

 

 

Walentynki - coroczne świętozakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również 
tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się 

więc okazją do obdarowywania się 
drobnymi upominkiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja_rodzinna
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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