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Dzieci w przedszkolu

Święta ,święta, święta…
Czas świąt Bożego Narodzenia to wyjątko-

wy i magiczny czas… Chyba w sercu każdego 
z nas tli się taka mała iskierka ciepła i radości, 
która pojawia się podczas Wigilii.

Lubię patrzeć na te wszystkie światełka, ozdo-
by świąteczne w sklepach, na ulicy, w oknach, 
domach, które pojawiają się dużo wcześniej przed 
świętami. Uwielbiam to ciepło bijące z naszych 
serc. Uwielbiam zapach wigilijnych potraw. 
Uwielbiam wspólne lepienie uszek. Uwielbiam 
patrzeć na karpie pływające w wannie. Uwiel-
biam długie rozmowy przy świątecznym stole, 
wspólne śpiewanie kolęd, bycie razem…

Bo przecież święta to czas rodzinny, to czas, 
kiedy mamy szansę zatrzymać się na chwilę  
w tym całym pędzie dzisiejszego świata; za-
trzymać i pomyśleć… Jest to czas wiary i po-
jednania. Czas ofiarowywania i otrzymywania, 
czas wybaczania i zapominania o tym, co przy-
kre i złe.

Pisząc ten artykuł, zastanawiałam się, jak 
ująć w słowa to, co chciałam państwu prze-
kazać. Myślę, że głównym hasłem będzie: 
Ukazanie dzieciom świąt jako wspaniały 
czas rodzinny, pełen oczekiwania na małe 
dzieciątko, na Jezuska. Co jest bardzo trudne  
w teraźniejszym świecie, pełnym komercyj-
nych sloganów marketingowych. Dzieci są 
bombardowane reklamami, kolorami i mak-
symalną ilością bodźców, które są trudne do 
ogarnięcia przez dorosłego człowieka, a co do-
piero przez dziecko. To my jako rodzice musi-
my ukazać dzieciom prawdziwy blask świąt. 
Zatrzymajmy się na chwilę w tym pędzie, za-
mknijmy oczy i cofnijmy się do czasów, gdy 
na półkach były pustki, a święta pachniały 
pomarańczą, goździkami i szynką konserwową  
z puszki.

Nagle dociera do mnie, ile mam szczęścia! 
Przecież miałam takie święta, przeżywałam je 
wiele razy. Bywało różnie, czasem skromniej 
czasem bardziej na bogato. Cieszę się, ponie-
waż niezależnie od możliwości finansowych, 
rodzice robili wszystko, aby zachować tę at-

mosferę Świąt Bożego Narodzenia. Bo przecież 
tego dnia chodzi o coś głębszego, przyjemno-
ści materialne schodzą na drugi plan. To jasne, 
że jako dziecko z utęsknieniem czekałam na 
moment rozpakowania prezentów. W później-
szym okresie życia już nie tylko dostawałam, 
ale również dawałam prezenty. To też jest 
bardzo przyjemne, patrzeć na radość tych, któ-
rych się czymś obdarowało. Z biegiem lat pa-
trzę na wszystko z perspektywy i wspominam 
tak naprawdę nie tylko te prezenty, ale przede 
wszystkim możliwość bycia razem, wspólne-
go świętowania, kolędowania. Każdego roku 
razem z rodzicami ubieraliśmy choinkę, deko-
rowaliśmy dom, wypatrywaliśmy pierwszej 
gwiazdki, śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy 
(nawet to nudne sprzątanie było takie inne, ja-
kieś takie mniej denerwujące)…

Pomyślmy, co jest dla nas najważniejsze  
i co chcemy przekazać naszym pociechom, tym 
małym i tym dużym. Czy te kosmiczne ilości 
jedzenia na trzy dni świąt są nam naprawdę 
potrzebne, czy najnowszy model kolejki mar-
kowej firmy i mnóstwo innych drobiazgów 
są w tym momencie najważniejsze? Czy mały 
drobiazg, ale od serca nie jest czymś wyjątko-
wym?

Dziecku oprócz małego drobiazgu pod cho-
inką chcę podarować:

• naszą obecność, moją i męża,
• babci i dziadka,
• nasze ramiona do tulenia, czytanie 
 bajek i opowiadania,
• uśmiech, aby zawsze kojarzył Święta 
 Bożego Narodzenia z radością,
• naszą miłość; czy można więcej?
Jak wyglądają święta oczami dziecka…
„Najważniejszy w Święta jest Święty Mi-

kołaj i piękna dekoracyjna choinka, mnóstwo 
światełek w domach i na ulicy. I to, że mama  
i tata w domu, że babcia i dziadzio przyjechali 
i jeszcze ciocia i wujek! Jejciu, jak fajnie!

Mama mówi, że czyste serduszko jest ważne 
i to żebym był/a grzecznym dzieckiem. A ja nie 
umiem rysować ładnego, idealnego serduszka, 
moje jest takie nierówne i w ciapki, a ja jestem 
urwisem:) Urwisem mojej mamy i taty…
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Rodzice codziennie tacy zabiegani, między 
pracą, domem, żłobkiem lub przedszkolem, su-
permarketem. Pędzący tu i tam, stojący w kor-
kach, przeliczający budżet domowy, sprzątają-
cy pokój, pracujący przy komputerze, czytający 
książki, zmęczeni ciężką pracą. STOP!!!! Czas 
świąt Bożego Narodzenia! Jesteśmy razem… 
Dzieci potrafią cieszyć się ze Świąt, kiedy już 
nadejdą, a dorośli często doceniają dopiero 
wtedy, gdy miną.” Są to słowa Pani Ani z blo-
ga „ Smaki macierzyństwa”, myślę, że oddają 
w pełni sens świąt.

Razem czekajmy na pierwszą gwiazdkę, na 
wigilijną kolację, czekajmy na prezenty, czekaj-
my na jutrznię… A co robimy, zanim nadejdą? 
Wtedy też czekamy. Na święta. A jednak, czas 
ten różni się znacząco, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę emocje i myśli dziecka a dorosłego.

Z okazji świąt życzę Wam, abyście spojrzeli 
na Święta oczami dziecka,

nie martwiąc się o jutro,
bez trosk i kłopotów,
ciesząc się z bycia razem.
Wesołych Świąt!

Marta 
Zworska-Berek


