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Jak wszyscy już wiemy, listopad się skończył. Teraz mamy już 

grudzień, i chyba wszyscy mogą się zgodzić, że kojarzy się nam ten 

miesiąc ze świętami oraz zimą.  

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Dzieci zabierają się za 

robienie ozdób na choinki, a na ulicach można zobaczyć już pierwszy 

śnieg. W tym miesiącu mamy też mikołajki, to święto też chyba każdy 

zna. Na pewno będą one obchodzone w wielu klasach, na zasadzie 

losowania osoby, której kupimy prezent. Uważam, że ta metoda to 

świetny pomysł na dobrą zabawę.  

Na pewno wielu z nas poczuło już chociaż raz świąteczną 

atmosferę. Wiemy, ze czekają na nas: ubieranie choinki, dzielenie się 

opłatkiem, pieczenie i zdobienie pierników i wiele innych 

przyjemnych tradycji. W miastach możemy też zobaczyć piękne 

dekoracje świetlne. 

W grudniu zmienia się również przyroda i pogoda, mamy 

krótsze dnie, a dłuższe noce. Temperatura także się zmieniła, spada 

poniżej zeru stopni Celsjusza. Ale to nie oznacza, że jest gorzej, może 

właśnie przeciwnie – lepiej. Zobaczmy na zalety tej pory roku! Spada 

śnieg, więc można się bardzo fajnie bawić na dworze. Robić 

bałwanki, aniołki, jeździć na sankach… Jeżeli chodzi o naturę, to się 

bardzo zmienia na czas zimy. Drzewa tracą liście, a większość ptaków 

już dawno wyleciało. Za to przyleciały inne, np. gile.  

Podsumowując, grudzień jest bardzo charakterystycznym 

miesiącem, bo w żadnym innym nie czujemy ani nie przeżyjemy 

takiej atmosfery. 

 

Nadchodzi grudzień… I zima! 
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 PAPIEROWE GWAIZDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomysły na świąteczne dekoracje 

1. Wydrukuj lub sam(a) zrób 

szablon i wytnij z niego 

gwiazdkę. 

2. Złóż ją na pół 

3. Powtórz tą czynność dla 

każdego ramienia. 

4. Gotowe! = ) 

PAPIEROWA BOBMKA 

1. Zacznij od pocięcia kartonu na 

paski. Każdy arkusz potnij 

wzdłuż dłuższego boku na paski 

o szerokości 1,5 do 2 cm. 

Następnie ułóż je na sobie i 

rozsuń w kształt gwiazdy. 

 

2. Na igłę z nitką nałóż koralik (na 

końcu nici zrób wcześniej supeł), 

a następnie przebij wszystkie 

papierowe paski idealnie na 

środku. 

 

3. Następnie zawiń do środka każdy 

pasek i przebij go od spodu igłą 

tak, aby powstał łuk. Paski zawiń 

do środka parami, jako drugi 

biorąc zawsze pasek, który 

znajduje się naprzeciwko. 

 

4. Gdy wszystkie paski będą już 

wygięte do środka, nabijamy na 

igłę drugi koralik, a nić powyżej 

niego wiążemy w supeł. 
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Zwierzęta w okresie przed zimowym 

 zachowują się różnie w zależności od gatunku i rodzaju. 

 

 

PŁAZY 

 

W wodzie spędza zimę kilka gatunków płazów bezogonowych. Żaba trawna, 

żaba wodna i żaba śmieszka zagrzebują się na okres zimy w mule na dnie strumienia 

lub zbiornika wodnego, jednak zaniepokojone aktywnie pływają. W tym czasie nie 

pobierają pokarmu, a wymianę gazową zapewnia im doskonale ukrwiona skóra. Inne z 

tego gatunku podobnie jak gady zimują na ladzie, okres zimy spędzają 

w różnogatunkowych grupach w zgłębieniach, opuszczonych norach czy w wykrotach 

na głębokości dochodzącej nawet do 1.5 m. W takich skupiskach trwa ciągłe 

przemieszczanie się zwierząt. Osobniki znajdujące się na powierzchni wciskają się do 

wnętrza wypychając na zewnątrz inne osobniki. Taka aktywność pozwala zimującym 

zwierzętom utrzymywać temperaturę ciała wyższą o ok. 0.50C niż temperatura 

podłoża. Innym zabezpieczeniem płazów i gadów przed zamarzaniem jest 

podwyższenie stężenia glukozy, glicerolu lub tauryny we krwi. Powoduje to, że np. 

temperatura zamarzania krwi żaby wynosi- - 0.440C. Ponadto w ich organizmie, jak 

również u wielu innych zimujących zwierząt, występują specyficzne białka 

zapobiegające zamarzaniu płynów ustrojowych lub powodujące ich zamarzanie bez 

wytrącania kryształków lodu. Dzięki temu niektóre gatunki płazów mogą 

wytrzymywać znacznie niższe temperatury. 
 

  

 
  

GADY 

 

Większość zwierząt tego gatunku spędza zimę na lędzie. Jaszczurki, z 

wyjątkiem padalca, zimują pojedynczo, natomiast węże zazwyczaj masowo. 

Ciekawostką jest, iż w takim dogodnym do zimowania miejscu przebywają często 

różne gatunki węży, ale także płazy, a nawet małe ssaki. Zimujące gady spotykano na 

głębokości od 40 cm do 2 m pod powierzchnią gruntu. W przypadku gadów 

znalezienie właściwej kryjówki ma podstawowe znaczenia dla przeżycia, bowiem nie 

wytrzymują one spadku temperatury poniżej – 2,0C. Przy takiej temperaturze gady, 

mogą jeszcze utrzymać dodatnią temperaturę ciała. Tylko jeden żółw błotny zimuje w 

wodzie. 

 

 

 

Zwierzęta Zimą 
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OWADY 

 

Bezkręgowce lądowe różnie przeżywają zimę. Najbardziej efektowne z nich – 

owady, po złożeniu jaj, wraz z nadchodzącymi chłodami najczęściej po prostu giną. 

Jednak kilka gatunków np. niektóre muchy czy motyle możemy spotkać w naszych 

domach, na strychach w piwnicach a także w jaskiniach. Zimującymi motylami są 

pospolite i piękne rusałki – rusałka pawik, rusałka pokrzywnik i jeden z większych 

naszych motyli – sałka admirał czy zwiastun wiosny latolistek  cytrynek. Zagrzebane 

w ziemi lub ukryte pod kamieniami zimują niektóre gatunki chrząszczy a wśród nich 

liczne biegacze czy biedronki. Owady te po przezimowaniu można spotkać już 

wczesną wiosną. Interesującą biologię ma wspomniana już wcześniej rusałka admirał. 

Jest to motyl migrujący, który przylatuje do nas w maju z południa Europy. Tu się 

rozmnaża, a następnie część osobników ginie, część odlatuje na południe, a część 

zimuje razem z innymi naszymi rusałkami. U wielu pospolitych u nas gatunków 

owadów występuje w zimie okres zahamowania rozwoju wywołany niekorzystnymi 

warunkami zewnętrznymi. Jest to tzw. diapauza i spotykana jest we wszystkich 

stadiach rozwojowych. Stadium, w którym może wystąpić diapauza, jest zwykle 

charakterystyczny dla danego gatunku. Powoduje to, że okres zimy wspomniane 

owady spędzają na różnych etapach rozwoju osobniczego. Diapauza charakteryzuje się 

znacznym obniżeniem poziomu metabolizmu, a co za tym idzie pozwala na bardzo 

oszczędne gospodarowanie zgromadzonymi w ciele larwy, poczwarki lub w jaju, 

materiałami energetycznymi w postaci tłuszczów węglowodanów i białek Często 

dodatkowym zabezpieczeniem jest złożenie jaj lub ukrycie się w warstwie gleby, w 

ściółce w jaskiniach, dziuplach, szczelinach kory czy nawet w piwnicach.. Bywa, iż 

jaja owadów są pokryte woskową wydzieliną, która stanowi warstwę termoizolującą, a 

larwy i poczwarki zimują w specjalnych uplecionych przez siebie oprzędach, 

kokonach lub wyroślach na roślinach tzw. galasach. Ponadto w ciele zimujących 

osobników dorosłych a także larw i poczwarek wzrasta w zimie stężenie płynów 

ustrojowych np. glicerolu, co znacznie obniża ich temperaturę zamarzania. 
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ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE 

 

  Łyżwiarstwo figurowe jest zimową dyscypliną sportu, polegającą na jeździe na 

łyżwach figurowych indywidualnie, w parach lub w zespołach. Łyżwiarstwo figurowe 

jest jedną z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich od 1908 r. Do konkurencji 

olimpijskich należy jazda indywidualna kobiet i mężczyzn, pary sportowe i taneczne. 

Od 2014 r. rozgrywane są zawody drużynowe. Do konkurencji nieolimpijskich należy 

łyżwiarstwo synchroniczne. Od kategorii młodzieżowych do seniorskich, łyżwiarze 

figurowi przedstawiają dwa programy oraz w zależności od konkurencji wykonują 

dodatkowe elementy: skoki, piruety, spirale oraz podnoszenia. 

 

 

SKIBOB 

 

Skibob to sport zimowy, w którym zawodnik siedząc porusza się na podjeździe, 

który stanowi połączenie nart i roweru. Dodatkowo zawodnicy dysponują dwiema 

małymi nartami przymocowanymi do butów, które pomagają im utrzymać stabilność 

podczas jazdy. Zawody skibobowe rozgrywane są w slalomie, gigancie i super 

gigancie. 

 

SNOWBOARDING 

 

Snowboarding  polega na jeździe lub wykonywaniu manewrów na desce 

snowboardowej. Za początek  tej dyscypliny można uznać rok 1965, kiedy  to 

Sherman Poppen wymyślił ,,snurfera, choć zjeżdżanie po zaśnieżonym stoku na jednej 

desce było praktykowane już wcześniej. Ten sport wprowadzony został do programu 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku. 

 

 

 

  

 

 

 

Sporty zimowe 
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Zima jest wspaniała, 

ładna, śnieżno-biała 

 

Gdy nadejdą mikołajki, 

poszukamy elfów z bajki 

 

Choinka jest już ozdobiona, 

jemioła powieszona 

ciasteczka pieką się w piekarniku 

a mleko czeka w czajniku 

 

Dzieci powiesiły skarpetki 

nad kominkiem a 

talerzyk poczeka z posiłkiem 

 

Nadeszły święta, 

śpiewają zwierzęta 

prezenty otworzone, 

a dzieci zadowolone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zuzanna Kępka 
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Moda sylwestrowa dla kobiet 

Teraz na topie są przede 

wszystkim złote i srebrne mini na 

cienkich ramiączkach czy z dekoltem na 

jedno ramię, ale w trendach nie zabrakło 

też żywych barw. Brokatowe i cekinowe 

kreacje sylwestrowe w odcieniach 

mocnej czerwieni, czerni. 

 

Sukienki jak na bal, spektakularne 

długie kreacje wykonane z 

połyskujących tkanin. Czarne, srebrne 

lub złote, obsypane brokatem. Każda 

będzie pięknie wyglądać w stylizacji na 

czerwonym dywanie, z sandałkami na 

szpilce i torebce w formie kopertówki. 

 

Wieczorowy kombinezon jest 

świetną alternatywą sukienki 

sylwestrowej, najlepiej taki z błyszczącej 

tkaniny albo w mocnym kolorze. 

Odcienie pasujące do tej okazji to ognista 

czerwień, fuksja, błękit lub pudrowy róż. 

 

Modne  rozkloszowane sukienki 

na sylwestra mają długość midi, tiulowy 

dół i dopasowaną, gorsetową górą. 

Pięknie prezentują się w najprostszych, 

klasycznych połączeniach. Wystarczy 

dodać parę szpilek i drobną biżuterię. 

 

Sylwester 2021 – 2022 zapowiada się 

olśniewająco. Nie ważne gdzie spędzisz ten czas, 

ze znajomymi, na imprezie czy rodziną. Kreacja to 

postawa. Zazwyczaj trudno zdecydować się na 

jedną sukienkę. Trendy są coraz ciekawsze. W tym 

roku przewagę zyskuje maksymalizm, błysk, 

cekiny. Błyszczące dodatki do zjawiskowej 

sukienki są zbędne. Jeżeli zdecydowałabyś się na 

klasyczną sukienkę, zadbaj o fryzurę, make-up 

oraz akcesoria, żeby idealnie się uzupełniały. 

Przedstawię kilka pomysłów na ciekawe 

stylizacje.   
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WIELKA BRYTANIA - W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub 

łóżkach specjalne, bożonarodzeniowe skarpety z nadzieją, że następnego dnia znajdą 

w nich prezenty od Świętego Mikołaja (Santa Claus). Dorośli natomiast 24 grudnia, 

często spędzają czas w gronie przyjaciół na zabawie w pubach.  

      

HISZPANIA - W Hiszpanii funkcję opłatka pełni turrón, czyli rodzaj nugatu, 

składający się między innymi z miodu, orzechów 

i migdałów. Prezentów nie przynosi dzieciom Święty Mikołaj, tylko Trzej Królowie 

(Reyes Magos). Co roku przed 24 grudnia organizowana jest loteria, którą potocznie 

nazywa się El gordo (grubas), co odnosić ma się do bardzo wysokiej wygranej. Jest 

ona podobno największą loterią na świecie, a jeden los kosztuje aż 20 euro. 

 

FRANCJA - Francuzi nie obchodzą Bożego Narodzenia tak wystawnie, jak Polacy. 

Święta we Francji to w zasadzie tylko 25 grudnia, kiedy to rodziny spotykają się w 

restauracjach 

i spędzają wspólnie czas przy stole. Dzień później wszyscy już normalnie pracują, 

podobnie jak 24 grudnia. 

 

ROSJA - Boże Narodzenie w Rosji jest obchodzone dwa tygodnie później niż w 

Polsce. Według kalendarza juliańskiego, który obowiązuje w cerkwi prawosławnej, 

pierwszy dzień świąt wypada 7 stycznia. Kiedy w Polsce katolicy dzielą się opłatkiem, 

prawosławni w Rosji dzielą się z najbliższymi tzw. prosforą, czyli święconym 

chlebem. 

Boże Narodzenie w innych krajach 
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SŁOWACJA - Uczestnicy Wigilii dzielą się za to jabłkami, 

w niektórych domach także orzechami włoskimi - jeżeli nie są popsute, zapewniają 

zdrowie przez cały rok. Rodzice pocierają dzieciom czoło miodem, żeby były zdrowe. 

Jako pierwsza na wigilijnym stole najczęściej pojawia się kapustnica - słowacka 

wersja kapuśniaku, ale wzbogacona o kiełbasę z papryką, stąd mająca kolor brązowy. 

Jest i ryba, nie tylko karp, pieczona, często podawana z sałatką ziemniaczaną. Z taką 

sałatką podaje się też kotlet schabowy. Na wielu słowackich stołach wigilijnych 

pojawia się gotowana kiełbasa, ćwikła z chrzanem i kompot 

z suszonych owoców. 

 

NIEMCY - W pierwszym tygodniu adwentu Niemcy stroją domy lampkami i wieszają 

tradycyjne wieńce ze świecami. Jarmarki bożonarodzeniowe są uwielbiane przez 

Niemców i cieszą się również sympatią turystów z całego świata. U naszych 

zachodnich sąsiadów organizuje się około 150 jarmarków świątecznych, które 

rozpoczynają się na początku adwentu i kończą tuż przed zakończeniem adwentu. 

 

 
 

W pierwszy dzień Świąt na stołach pojawiają się wystawne dania, np. pieczona gęś 

nadziewana jabłkami lub kasztanami podana z sosem i ziemniakami, pieczone 

kiełbasy i dziczyzna oraz dania na bazie kapusty – kiszonej i świeżej. W Niemczech na 

Święta przygotowuje się także specjalne słodkości. Najsłynniejsza z nich to 

Weihnachtsstollen, czyli strucla nadziewana bakaliami, głównie rodzynkami. Piecze 

się także pierniczki – Lebkuchen lub Pfefferkuchen. Ich podstawą jest miód oraz 

aromatyczne przyprawy – imbir, kardamon, cynamon, goździki i anyż. 

 

BUŁGARIA – Bułgarzy nie mają w zwyczaju śpiewania w domu kolęd w Wigilię. Po 

północy na stół stawia się zazwyczaj wino i rozprawia... o polityce. W czasie świąt 
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dalsza rodzina i wszyscy znajomi są zawsze bardzo mile widziani w domu. 

Zwyczajowym podarunkiem jest wtedy kołacz i ładnie ozdobiona butelka rakiji. 

 

USA - W USA dzień Bożego Narodzenia jest rodzinnym świętem. Czas ten spędza się 

w gronie krewnych i przyjaciół. Ludzie wszelkimi sposobami starają się wtedy być z 

rodziną i podróżują w tym celu często z jednego końca kraju na drugi. Poranek 

rozpoczyna się od rozpakowania prezentów, na rozmowach, graniu w różne gry, 

śpiewaniu kolęd. 

 

 
 

Najbardziej uroczystym punktem jest świąteczny obiad. Wielu mieszkańców 

przedmieść konkuruje wręcz ze sobą, kto przystroi dom w najbardziej ekstrawagancki 

sposób. Fasady wielu domów i trawniki przed nimi zamieniają się często w prawdziwy 

pokaz mieniących się wszystkimi kolorami świateł, a często także dźwięku. 
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