
ŚWIĄTECZNE ŁAMIGŁÓWKI 

  

Uzupełnij zdania podanymi w tabelce wyrazami! Pamiętaj o poprawnej 

odmianie wyrazów w zdaniu. 

 

gwiazdka, kolędy, życzenia, Wigilia, opłatek, 25 grudnia, wieczerza, prezenty, posiłki 

 

Święto Bożego Narodzenia obchodzimy _____________ . Świętowanie rozpoczynamy już w 

___________ . Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza ___________ zasiadamy do uroczystej 

________. Najpierw dzielimy się _________ i składamy sobie ____________.  

Później, zgodnie z polską tradycją, spożywamy postne __________ i śpiewamy _________ . 

Przed pasterką sprawdzamy, czy pod pięknie ustrojoną choinką Mikołaj zostawił __________ .  

 

ZAGADKI 

 

1. W święta uroczyste, grudniowe, gdy do Wigilii już wszystko gotowe, wisi kolorowa, 

okrągła i szklana, od choinkowych lampek rozgrzana.  

 ……….…………………………………………………………………………………… 

2. Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne, przez dzieci kochane.  

…………………………………………………………………………………………… 

3. Co roku wyrusza w długą drogę, czerwoną ma czapę i długą białą brodę, wyraz 

twarzy uśmiechnięty. Czy już wiecie, kto to taki?  

…………………………………………………………………………………………… 

4. W centralnym miejscu stołu leży, między siankiem i stosem talerzy.  

Wśród karpia, stroika i mazurka, nim się dzielą tata, mama i córka.   

…………………………………………………………………………………………… 

 



ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 

 

Wpisz odpowiednie wyraz do krzyżówki! Czym jest dla Ciebie świąteczny 

czas? Odpowiedz! 

   

 



QUIZ BOŻONARODZENIOWY -  ODPOWIEDZ 

 

1. Jak nazywa się dzień poprzedzający Boże Narodzenie?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Z ilu dań składa się tradycyjna polska wieczerza wigilijna?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Co symbolizuje liczba potraw wigilijnych?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Czym tradycyjnie rozpoczyna się wieczerzę wigilijną? (3 elementy) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Jak nazywany jest okres przygotowań do Bożego Narodzenia?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Kiedy obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Jak nazywamy pieśni śpiewane podczas świąt Bożego Narodzenia?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



9. Kim był św. Mikołaj? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Jaki znak informuje nas, że należy zasiadać do wieczerzy wigilijnej?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Jaką nazwę nosi świąteczna msza odprawiana o północy? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Wymień trzy tytuły polskich kolęd?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. Wymień cztery potrawy wchodzące w skład wieczerzy wigilijnej?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. Co oglądamy w kościołach w Boże Narodzenie? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………                 

15. Jak nazywa się tradycyjna ryba, którą podajemy na Wigilię? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

16. Jakie danie podajemy „z uszkami”?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17. Jak nazywało się łóżeczko Pana Jezusa, gdy się urodził?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



18. Jakie zwierzęta ciągną sanie św. Mikołaja?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

19. Czym dzielimy się przy wigilijnym stole?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ROZSYPANKA WYRAZOWA  

- UŁÓŻ  Z WYRAZÓW  TYTUŁY 5  KOLĘD: 

  

 WŚRÓD       PRZYBIEŻELI       NOCNEJ       JEZUNIU   

 PANNA         DZISIAJ       GDY ŚLICZNA       CISZY  

     W BETLEJEM       LULAJŻE        DO BETLEJEM         

  

 


