
 

ŚWIĄTECZNY CZAS ROBIENIA OZDÓB CHOINKOWYCH,  

STROJENIA DOMU I RODZINNEGO ROBIENIA PIERNICZKÓW 
 

 

https://youtu.be/TT4xZYyZo2E 

 
 

Piosenka o pierniczkach. 

 

 

 
 

 
 

To czas, w którym razem z rodzicami czy dziadkami możecie spędzić w kuchni piekąc pyszne pierniczki.  

Poproście, aby rodzice przygotowali wam potrzebne składniki, załóżcie fartuszki i do dzieła!  

Zamieńcie się w prawdziwych kucharzy, nagrodą będą pyszne, własnoręcznie wykonane słodkości, 

one najlepiej smakują!  
 

 

 
 

 

https://youtu.be/TT4xZYyZo2E


 

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

 

SKŁADNIKI 

masło – 100 g 

mąka pszenna – 450 g 

soda oczyszczona – 1 łyżeczka 

cukier puder – 80 g 

kakao – 1 łyżka 

przyprawa do piernika – 1 łyżka 

jaja – 2 szt. 

miód wielokwiatowy – 3-5 łyżki 

 

LUKIER 

cukier puder – 150 g 

sok z cytryny lub woda – 3-4 łyżki 

 

PRZYGOTUJ: 

Wałek do ciasta. 

Foremki do wykrawania pierniczków. 

Blachę. 

Piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C. 

 

 
 

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA 

Masło rozpuszczamy w garnku, a następnie studzimy. Do dużej miski wsypujemy mąkę, 

sodę, cukier puder, kakao oraz przyprawę do piernika – dokładnie mieszamy. Wbijamy jajka, 

dodajemy ostudzone masło oraz miód. Ciasto zagniatamy do momentu uzyskania jednolitej 

konsystencji. Następnie zawijamy je w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na 25 minut 

(a najlepiej na całą noc). 
  

KROK 2: PIECZEMY PIERNIKI 

Ciasto dzielimy na dwie części. Zagniatamy i rozwałkowujemy na grubość około 3-4 mm. 

Za pomocą foremek wycinamy pierniczki o różnych kształtach. Następnie układamy 

je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego 

do 180°C i pieczemy ok. 10 minut. Upieczone pierniczki studzimy. 

 

 



 

KROK 3: LUKRUJEMY PIERNICZKI 

Cukier puder wsypujemy do miseczki i dolewamy sok wyciśnięty z cytryny lub wodę. 

Składniki mieszamy na gładką masę, a następnie lukrujemy pierniczki. 

 

Czy upieczone pierniczki udały się? A może któryś z pierniczków też stał się piernikowym ludzikiem?  
 

 
 

 
 

https://youtu.be/Zo3OFMZ7eTA 

 
 

Bajka o piernikowym ludziku. 

 
 

W domu już pięknie pachnie, a czy ozdoby świąteczne czekają gotowe do zawieszenia? 

Wykonane przez Was, mogą być  świetną zabawą, sposobem na nudę i najlepszym prezentem dla bliskich - 

cennym, bo wykonanym przez Was, nawet jeżeli nie będą tak idealne.  

Pomysły znajdziecie w poniższych linkach. Szukajcie tego, co Wam się podoba i próbujcie.  
 

 

https://youtu.be/Zo3OFMZ7eTA


 

 

PRZYGOTUJ: 

 

 
 

Kartki kolorowe - (czerwone, białe, zielone, czarne i takie jakie chcecie używać, bo je lubicie, 

mogą być kawałki zbędnego papieru pakownego ozdobnego). 

Klej - (najlepiej “Magik” w sztyfcie i tubie).  

Nożyczki.  

Sznureczki, wstążki. 

Twardsze kartki - (tył bloku lub kartki z bloku technicznego).  

Flamaster czarny, ołówek, gumka, taśma klejąca, linijka. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://youtu.be/-6Y4AnCM5Qs 
 

Bańki papierowe – bałwany. 

Gwiazdki. 

Aniołki. 

I różne papierowe cuda. 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/100044405710306/posts/238774087612780/ 
 

Bałwanek papierowy. 

Mikołaj, czyli ozdoby choinkowe i nie tylko. 

 

 

 

https://youtu.be/-6Y4AnCM5Qs
https://www.facebook.com/100044405710306/posts/238774087612780/


A znacie taką postać? 

Jak narysować małego czerwononosego renifera! 
 

https://youtu.be/TQJqmTeNpiI 

 

 

Czy znacie historię o reniferze Rudolfie i jego czerwonym nosie? 

Bajka o Rudolfie czerwononosym. 
 

https://youtu.be/qx5WvWjnWVM 
 

 

A tu znajdziecie także bałwanki i papierowe Mikołaje. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=Eli5tC0L0cg 
 

https://youtu.be/TQJqmTeNpiI
https://youtu.be/qx5WvWjnWVM
https://m.youtube.com/watch?v=Eli5tC0L0cg


Jeśli znaleźliście choć parę ozdób, które udało się Wam zrobić samodzielnie, 

z rodzeństwem, rodzicami czy dziadkami,  

to okres przedświąteczny u Was już zagościł. 

?????????????????????????????????????????????????????? 
A był u Was Mikołaj? Czy może jeszcze na niego czekacie? Oto kilka zagadek dla Was o Mikołaju. 

Zapraszam do zabawy. 
 

1. Gdzie mieszkają Mikołaje?  

2. Kiedy obchodzi imieniny Mikołaj?  

3. Jaki kolor jest ulubiony przez Mikołaja? 

4. W czym przynosi prezenty Mikołaj?  

5. Jakim pojazdem porusza się Mikołaj po świecie?  

6. Jakie zwierzęta ciągną sanie Mikołaja?  

7. W jaki sposób Mikołaj podrzuca dzieciom prezenty?  

8. Kto pomaga Mikołajowi w przygotowaniach prezentów?  

9. Skąd wie, co dzieci chcą otrzymać od niego?  

10. Co dostają od Mikołaja niegrzeczne dzieci?  

11. Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty, kiedy gwiazdka już zaświeci, 

on obdarza wszystkie dzieci?  
 

Piosenka o Mikołaju – “Fasolki”. 
 

https://youtu.be/cnEvt6FTmlI 
 

 
 

https://youtu.be/cnEvt6FTmlI


ZGADUJ – ZGADULA: 
 

Które miesiące są białe? 

Kto mieszka w krainie lodu i śniegu? 

Kto jest autorem baśni Królowa śniegu? 

Wroni język lub pokrywa rzeki zimą? 

 Jakie potrawy mają biały kolor? 

Na jakim sprzęcie można uprawiać białe szaleństwo? 

Które ptaki odleciały do ciepłych krajów? 

Jaki pojazd ma płozy? 

Latem na patyku zimą na rzece? 

Które ptaki spędzają u nas zimę? 

Jaki kolor jest ulubionym kolorem Mikołaja? 

 

 
 

ZIMOWE ZAGADKI: 
 

Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty, 

kiedy gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci? 

Z dala, z wysoka, patrzy jedna, druga, chociaż żadna nie ma oka, z góry na nas mruga. 

Mam igieł sto tysięcy, może nawet więcej. Gdy mnie stroić mają, w pokoju stawiają. 

Gruby, duży, biały cały, w kij sękaty uzbrojony. Garnek ma na głowie, sam ze śniegu utoczony. 

Nie deszcz i nie grad, spada z nieba, bieli świat. 

Wieje wiatr, szczypie mróz, biało dookoła. Jedzie wóz, jedzie wóz bez żadnego koła. 

Przyjechała biała pani z kraju dalekiego. Piękna na niej suknia z puchu srebrzystego. Błyszczą białej pani 

gwiazdki na sukience. Niesie biała pani choinkę na ręce. 

Co to za siostrzyczki, kto odgadnąć zdoła? Choć nie liczą, nie rachują, to na lodzie wypisują ósemki i koła? 

Jaki to domek niepotrzebny latem, zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate? 

 



 
PRZYGOTOWANIA 

CZAS ZACZĄĆ 
 

 

 
 

DOBREJ RODZINNEJ 

ZABAWY 


