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Dzieci w pedszkolu
Święta, święta… 

Pekazywanie dzieciom 
tradycji świątenych

Spędzanie świąt z całą rodziną jest niezwykle 
potebne w rozwoju ołenym małych dzieci. 
Odkrywają, że są kochane pez mamę, tatę, dziad-
ków i rodzeństwo, uświadamiają sobie, że mają 
dużą, kochającą rodzinę, co pyynia się do osią-
gnięcia równowagi emocjonalnej...

Święta Bożego Narodzenia to as najpiękniejszy 
i niepowtaalny. Jest to as, na który ekają 
nie tylko dzieci, ale i dorośli. W pedszkolach to 
również wyjątkowy okres, okres intensywnych 
pygotowań do świąt, w trakcie którego 
nauycielki na różne osoby pekazują dzieciom  
bożonarodzeniowe tradycje i obyaje.

Kultywowanie w pedszkolu tradycji ełnia 
ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. 
Święta i związane z nimi zwyaje i obyaje 
„są źródłem radości, wzruszeń, niezwykłych 
peżyć, świadectwem łąących nas więzi i naszej 
odrębności, świadectwem więzów rodzinnych 
i więzi między pokoleniami, są świadectwem 
naszego pywiązania do swojej historii i tradycji” 
(B. Ogrodowska, Krągły rok, Warszawa 1997, s. 5).

Dla dzieci Boże Narodzenie jest ogromnym 
peżyciem, choć nie zawsze do końca zrozumiałym. 
Dziecko jesze nie wie, co to Boże Narodzenie 
i dlaego właśnie wtedy siadamy py stole 
wigilijnym i łamiemy się opłatkiem. Dlatego 
pedszkole i nauyciele w nim pracujący starają 
się  pybliżyć tematykę świąt, pekazać obyaje 
najmłodszemu pokoleniu i zaszepić pywiązanie 
do tradycji podków.

Wigilia w świadomości naszych dziadków 
była świętem radości, pojednania, żyliwości. 
Dzieci starały się zachowywać jak najgeniej, 
bowiem postępowanie w tym dniu utowało 
na cały rok. Należało także uregulować długi 
oraz bez wyraźnej poteby nie odwiedzało się 
w tym asie nikogo. Tego dnia tylko dzieci 
i choy otymali skromne śniadanie, pozostali 
byli zobowiązani do ścisłego postu. Stół 
świąteny nakrywany był białym, lnianym 
obrusem, na środku stawiano tale z opłatkiem, 
a pod obrusem rozściełano sianko. Dla podróżnika, 
żebraka, wroga y pyjaciela zawsze zostawiano 
puste miejsce py stole. Do charakterystynych 
potraw należały: smażone ryby, śledzie w oleju, 
gotowany barsz erwony z gybami, kompot 
z suszonych jabłek lub gruszek. Potrawy ożywano 
wolno i w skupieniu mimo całodobowego postu. 
Modlitwa była nieodłąnym elementem kolacji 
wigilijnej. Dzieci wyglądały pierwszej gwiazdki.  
Po kolacji śpiewano kolędy. 

Święta to waniała okazja do pekazania 
dzieciom bożonarodzeniowej tradycji i chyba 
najbardziej rodzinny okres w roku, a dla wielu 
dorosłych to as womnienia peżywanych 
w dzieciństwie świąt, które mają pez całe życie 
niezapomniany smak i koloryt.

Starajmy się wółgrać z programem 
pedszkolnym i pomóc naszym pociechom 
peżywać prawdziwie to, o ym słuchają 
w opowieściach pedszkolnych. Zwolnijmy na 
as świąt bieg cywilizacji, pymknijmy oy na 
marketingowy szał, a zwróćmy się ku 
swoim bliskim i okażmy miłość oraz 
zrozumienie.
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