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Szanowni Państwo!  
I znowu świąteczna tematyka zagościła na łamach naszej gazetki. Boże 

Narodzenie to święta, które wpisały się nie tylko w chrześcijańską tradycję, ale 

również są bardzo ważnym elementem tzw. kultury masowej. Wszędzie pełno jest 

świątecznych ozdób, sklepy kuszą nas świątecznymi wystawami i asortymentem 

dostosowanym do potrzeb tego okresu. Gdzie się człowiek nie obróci słychać kolędy 

– nie tylko polskie. Im bliżej świąt, tym bardziej możemy dostrzec „gorączkę 

świąteczną” i sami zaczynamy jej ulegać. Planujemy, jak i z kim spędzimy ten czas, 

robimy zakupy, oglądamy filmy o Bożonarodzeniowej tematyce. Czasem nawet 

znajdziemy czas, żeby zrobić jakieś nowe własne ozdoby na choinkę. Coraz mniej się 

zastanawiamy nad genezą tych świąt, związaną z nimi symboliką, tradycjami – po 

prostu przyjmujemy je, bo tworzą wciągający nas klimat.  

W bieżącym numerze zatrzymamy się nad gwiazdką – to nasz świąteczny 

temat przewodni. 

 Miłej lektury! 



Co wiemy o Gwiazdce? 

 W języku potocznym  Boże Narodzenie ma kilka określeń. 

Zdarza się, że dzieci mówią, iż to święto Mikołaja (od razu widać, 

co dla nich najważniejsze). Spotykamy się jednak również 

z określeniem „Gody” lub „Gwiazdka”. O ile pierwsze z nich 

odnosi się do wesela w sensie ogromnej radości, to drugie ma 

jeszcze bogatsze znaczenie. 

  Niewątpliwie określenie „Gwiazdka” ma związek z Gwiazdą 

Betlejemską, która najpierw przyprowadziła pasterzy do żłóbka, 

w którym narodził się Jezus, a następnie przyprowadziła mędrców do stajenki. 

 A cóż to była za gwiazda? Naukowcy nie są w stanie z całą pewnością określić, 

jakie to ciało niebieskie pojawiło się po narodzeniu Jezusa na betlejemskim niebie. 

Przypuszczalnie była to kometa, a wskazują na to informacje zawarte w Ewangelii – 

światło, które pojawiło się na niebie trwało na nim kilka tygodni i charakteryzowało 

się ruchem własnym, a takie cechy mają tylko komety. 

 Nie zapominajmy jednak, że nowonarodzone Dziecię było Synem Bożym, 

a więc zgodnie z proroctwem Symeona (mędrca obecnego w świątyni podczas 

zwyczajowego ofiarowania Dzieciątka w ósmym dniu po jego narodzeniu) narodziło 

się: „moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2,30-32). 

O Jezusie jako o świetle możemy znaleźć wiele fragmentów w Piśmie Św. np. 

w Psalmie 27, 1: „Pan światłem i zbawieniem moim”. I w tym sensie właśnie 

narodzone niemowlę stało się światłem, gwiazdą, a więc i stąd pochodzi określenie 

„Gwiazdka”. Z tego można wyciągnąć wniosek, że przekaz ewangelisty o gwieździe 

mógł być metaforą mającą skłonić ludzi do szukania drogi do Boga poprzez 

zgłębianie tajemnic natury i wzrastanie przez to w mądrości. 

 Wszystkie te wyjaśnienia doskonale zgadzają się z definicją symboliki gwiazdy, 

ponieważ oznacza ona m.in. boską ideę, bóstwo, Mesjasza, boski ogień, światło 

niebiańskie, ideał, szczęśliwość, nadzieję, szczęście, wolność, czystość, 

przeznaczenie. 

 A jakiej gwiazdy na niebie teraz wyczekują dzieci (pamiętajmy, że to ich 

przywilej)? Po pierwsze – jest to gwiazda, która zabłyśnie na niebie ok. 20 minut po 

zachodzie słońca. Po drugie – wszystko zależy od roku. W jednym jest to jasno 

świecąca planeta Wenus zwana raz Gwiazdą Wieczorną, innym zaś razem – 

Jutrzenką. Bywa jednak, że jest to Saturn lub Mars, który akurat znajduje się w tzw. 

Wielkiej Opozycji tzn. jest najbliżej Ziemi. Mogą to jednak być gwiazdy: Vega 

z gwiazdozbioru Lutni na zachodnim krańcu nieba lub leżąca niemal naprzeciwko 

niej Kapella z gwiazdozbioru Woźnicy. 

 Należy dodać, że określenie „Gwiazdka” oznacza nie tylko wigilię 

i święta  Bożego Narodzenia, ale również obrzędy świąteczne oraz 

podarunki.  Pojawienie się zaś pierwszej gwiazdy na niebie jest sygnałem 

do zakończenia porządków i wszelkich przygotowań. To sygnał, aby 

zasiąść przy wigilijnym stole w gronie rodziny, a może i przyjaciół i dzieląc 

się wigilijną (w Polsce tradycyjnie postną) wieczerzą, śpiewać kolędy, 

obdarowywać się prezentami i z radością czekać na narodzenie Bożej 

Dzieciny – w radości, zgodzie i miłości. 
Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 



Źródła: 

https://nowosci.com.pl/gwiazda-betlejemska-ktora-byla-kometa-i-jakiego-dnia-jezus-obchodzil-

urodziny/ar/10857542 

https://astronet.pl/na-niebie/jak-to-jest-z-ta-pierwsza-gwiazdka/ 

https://www.niedziela.pl/artykul/93689/nd/Tajemnica-Gwiazdy-Betlejemskiej 

 

 

„Gwiazda betlejemska”– dlaczego pojawia się na Boże Narodzenie? 
 

 

 Na tradycyjnym świątecznym stole kładzie się 

sianko pod obrusem, opłatek i gwiazdę betlejemską. 

Dlaczego ten kwiat pojawia się zawsze na Boże 

Narodzenie w polskich domach? Wiąże się z nim pewna 

legenda… 

I to niejedna! Popularna jest historia o biednej meksykańskiej dziewczynce o 

imieniu Pepita. Według legendy szła ona ze swym kuzynem Pedro w Wigilię do 

kaplicy bardzo zasmucona, ponieważ nie miała żadnego daru dla narodzonego 

Jezusa Chrystusa. Pedro pocieszał ją, mówiąc że nawet najmniejszy dar dany 

z miłością będzie doceniony. Wówczas Pepita zebrała skromny bukiet z kwiatów 

rosnących na przydrożu. Kiedy złożyła bukiet w kaplicy przed sceną narodzin Jezusa, 

dokonał się cud – bukiet rozjarzył się brylantową czerwienią kwiatów. Od tego czasu 

poinsecja w Meksyku stała się znana jako Flores de Noche Buena Kwiaty Świętej Nocy) 

i odtąd zakwitała w Boże Narodzenie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Szopka bożonarodzeniowa – w Meksyku ozdobiona poinsecjami 

https://nowosci.com.pl/gwiazda-betlejemska-ktora-byla-kometa-i-jakiego-dnia-jezus-obchodzil-urodziny/ar/10857542
https://nowosci.com.pl/gwiazda-betlejemska-ktora-byla-kometa-i-jakiego-dnia-jezus-obchodzil-urodziny/ar/10857542
https://astronet.pl/na-niebie/jak-to-jest-z-ta-pierwsza-gwiazdka/
https://www.niedziela.pl/artykul/93689/nd/Tajemnica-Gwiazdy-Betlejemskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bożego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bożonarodzeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk_(miasto)


 

Gwiazda betlejemska – wilczomlecz nadobny, znana również jako poinsecja  

i wreszcie – gwiazda betlejemska. Pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Gwiazda 

Betlejemska jest kojarzona ze Świętami Bożego Narodzenia. Kwiatami przyozdabia 

się domy zarówno w środku, jak i na zewnątrz, kościoły, sklepy, urzędy.  

 Kształt płatków symbolizuje biblijną Gwiazdę Betlejemską, czyli jasny obiekt na 

niebie, który doprowadził Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa 

Chrystusa. Dlatego na stole wigilijnym stawiamy ten właśnie kwiat. Kolor czerwony 

ma natomiast symbolizować krew Chrystusa. 

Powszechnie przyjmuje się, że wilczomlecz nadobny przynosi szczęście. Trafia do 

bukietów ślubnych, zaklinając pomyślne życie młodej pary. Jest to również doskonały 

pomysł na prezent dla miłośnika kwiatów i ogrodnika. W Stanach Zjednoczonych 

obdarowuje się najbliższych doniczkami z gwiazdą betlejemską 12 grudnia, kiedy 

jest obchodzony Dzień Poinsecji. O jej popularności zadecydował jednak w dużej 

mierze fakt, iż jako jedna z nielicznych roślin, kwitnie dopiero w grudniu. 

Źródło: 

1.https://www.weranda.pl/urzadzamy/dekoracje/gwiazda-betlejemska-dlaczego-pojawia-sie-na-

boze-narodzenie 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczomlecz_nadobny 

Opracowała mgr Paulina Kwiatkowska  

Jak zrobić gwiazdę z papieru? 

Gwiazda z papieru to efektowna i niezwykle prosta do wykonania dekoracja, 

która kosztuje tyle co nic. Wyjątkowe umiejętności nie są wymagane! 

Gwiazda z papieru 3D - jak zrobić 

Do zrobienia takiej trójwymiarowej 

gwiazdy potrzebny jest jedynie papier w 

odpowiednim kolorze, nożyczki i klej. Z 

papieru wytnij po dwa kwadraty 45 x 45 cm 

na jedną gwiazdę. Kwadrat złóż na pół i 

mocno zagnij w linii zgięcia za pomocą 

patyczka do zaginania, rozłóż i ponownie 

https://www.weranda.pl/urzadzamy/dekoracje/gwiazda-betlejemska-dlaczego-pojawia-sie-na-boze-narodzenie
https://www.weranda.pl/urzadzamy/dekoracje/gwiazda-betlejemska-dlaczego-pojawia-sie-na-boze-narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczomlecz_nadobny


złóż na pół od drugiej strony. Następnie kwadrat złóż i rozłóż dwukrotnie po 

przekątnej. 

 

Zagięte linie muszą wyglądać tak jak na 

zdjęciu. Przewróć na lewą stronę i 

pozaznaczaj odległości 9,5 cm na 

zagięciach prostopadłych do boków 

kwadratu. Ponacinaj kwadrat do 

zaznaczonych punktów i złóż skrzydełka w 

kierunku przekątnych. 

 

 

Jeden z pary tak powstałych trójkątów pokryj 

klejem i posklejaj ze sobą ramiona gwiazdy. 

Połóż obie części na siebie tak, aby na siebie 

nawzajem nie nachodziły, zaznacz punkty 

przecięcia ramion. Pod spodem na 

wysokości punktów przecięcia nałóż spory 

kleks kleju. Teraz sklej obie części zgodnie z 

ustalonymi punktami przecięcia. Gwiazdę 

odłóż do wyschnięcia. Po wyschnięciu w jednym z ramion zrób dziurkaczem otwór i 

przełóż przez niego ładną wstążkę. 

Gwiazda betlejemska z papieru 3D 

Popularna gwiazda 

betlejemska z papieru może 

ozdobić okno i choinkę. Do jej 

wykonania potrzebny jest nieco 

grubszy papier, nożyczki, 

przezroczysta taśma klejąca i 

zszywacz do papieru. 

Kwadratową kartkę składamy po przekątnej na pół. Powstały trójkąt ponownie 



składamy na pół. Kartkę nacinamy w czterech miejscach tak, jak zaznaczono na 

pierwszym zdjęciu. 

 

Ponacinaną kartkę rozkładamy. 

Taśmą klejącą sklejamy środkowe 

rogi. Następnie odwracamy kartkę na 

drugą stronę i sklejamy dwa kolejne 

rogi. Ponownie odwracamy i 

powtarzamy czynność. Tak powstaje 

pierwsze z sześciu potrzebnych 

ramion. 

 

 

 

 

 

Pierwsze trzy ramiona łączymy ze 

sobą za pomocą zszywacza. W ten 

sam sposób łączymy kolejne trzy i 

zszywamy obie części. Na koniec 

zszywamy środkowe partie ramion. 

Gwiazda betlejemska z papieru szablon 

Na jedną gwiazdę będą potrzebne trzy 

kwadraty o wymiarach: 28 x 28 cm lub 20 x 

20 cm. Wycięte kwadraty złóż w harmonijkę 

w odcinkach co 2 cm, a otrzymany pasek 

złóż jeszcze na pół i odetnij końcówki po 

skosie. Paski sklej ze sobą pośrodku, 

krawędzie posmaruj klejem i połącz je w ten 

sposób, aby utworzyć wachlarz. Z białego 

kartonu wytnij dwa paski o szerokości 2 cm i 

długości wachlarza, a następnie przyklej je do jego zewnętrznych krawędzi Rozłóż 



rozetkę. Na górze każdej z rozetek dziurkaczem zrób otwory i przeciągnij przez nie 

wstążkę. 

 

 

 

Gwiazda z papieru origami - klasyczne śnieżynki z papieru 

 Do wykonania tych gwiazdek potrzebne są tylko kwadratowe 

arkusze papieru i nożyczki. Kartki należy złożyć wedle 

pokazanego na obrazku schematu, a następnie w 

odpowiednich miejscach wykonać nacięcia. W ten banalny 

sposób powstają gwiazdki i śnieżynki, którymi możemy 

udekorować nasze okna, a po dodaniu wstążki, także choinki. 

Przy tworzeniu gwiazdek można śmiało eksperymentować i tworzyć zupełnie nowe, 

oryginalne wzory. Do tego obok białego papieru można sięgnąć po kolorowy, aby 

ożywić naszą świąteczną aranżację. 

 

 

Gwiazda betlejemska z papieru krok po kroku - 8-ramienna gwiazdka 

 Taka gwiazdka możesz ozdobić choinkę, okno lub prezenty. 

Kwadratowa kartkę papieru złóż na pół po przekątnej. 

Powstały trójkąt zegnij jeszcze raz na pół i powtórz czynność. 

Przy pomocy szablonu narysuj wzór. Nożyczkami wytnij wzór, 

po czym rozłóż powstały płatek. Jeśli chcesz usunąć linie 

zagięć, wcześniej przeprasuj ozdobę żelazkiem 

nastawionym na niską temperaturę. 



 

Źródło: Internet                               Opracowała: mgr Aleksandra Mazur   

 

 

Gwiazdka w kolędach 
 

Motyw gwiazdy nieodłącznie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia, 

a jeśli Boże Narodzenie to też kolędy... 

W kolędach również obecny jest motyw gwiazdy, zachęcamy do wspólnego 

śpiewania przy wigilijnym stole :).  

Oto przykładowe kolędy z gwiazdą: 

 

GORE GWIAZDA JEZUSOWI 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 

W koło szopę o północy obiegli, obiegli 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy 

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 



Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina 

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła 

Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

 

ŚWIEĆ GWIAZDECZKO, ŚWIEĆ 

 

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 

Nie mogę spóźnić się 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię 

Narodził się, by uratować mnie 

Narodził się i nie zostawił mnie 

I nie zostawił mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świec 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Czekają tam, Józef i Maryja 

Śpiewają nam, śpiewają "Gloria" 

To gloria, święta historia 

Święta historia 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 



Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 

Nie mogę spóźnić się 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

Do Jezusa prowadź mnie 

 

I coś mniej znanego...  

 

BIAŁA GWIAZDA 

 

Przez bezdroża         Pod choinką 

dla rodzinki      sanie wiozą 

darów wóz      w zimny czas 

a do okna      na wieczerzę 

puka siwy mróz.     w dom rodzinny nasz. 

Jest stajenka      Karp smażony 

betlejemska      barszcz czerwony 

dziecię śpi      słodki mak 

A na niebie      a na stole 

pierwsza gwiazdka lśni.    jasnej świecy blask. 

Biała gwiazdka srebrem lśni    Biała gwiazdka srebrem lśni 

bije matki serca dzwon    bije matki serca dzwon 

kolędowe budzi dni     kolędowe budzi dni 

zielenią pachnie dziś nasz dom.   zielenią pachnie dziś nasz dom. 

Biała gwiazdka srebrem lśni    Biała gwiazdka srebrem lśni 

słychać w koło kolęd śpiew    słychać w koło kolęd śpiew 

a matczyna ręka drży     a matczyna ręka drży 

jak ciepły płomień świec.    jak ciepły płomień świec. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aOjkMvhjy4 

(wersja w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Lublin) 

 

 

Gwiazdkowe ćwiczenie oddechowe 

 
- Dziecko wycina gwiazdkę, następnie staje przy ścianie (najlepiej w wyprostowanej 

pozycji, proste plecy, głowa lekko uniesiona), palcem przytrzymuje wyciętą 

gwiazdkę na ścianie, robi głęboki wdech nosem i wydech ustami w taki sposób, żeby 



dmuchając „przytrzymać" gwiazdkę na ścianie. 

Zabawę powtarzamy kilka razy, stopniowo wydłużając wydech, żeby jak najdłużej 

utrzymać gwiazdkę na ścianie. 

Propozycja gwiazdki do ćwiczeń – poniżej: 

 

 
Źródło: Internet 

Opracowała mgr Wanda Gan 

  

Świąteczny makowiec – gwiazda 

 

Składniki 

500 g mąki pszennej 

30 g świeżych drożdży 

50 g cukru 

180 ml mleka 

2 jajka 

50 g masła 

1 jajko do posmarowania ciasta 

300 g gotowej masy makowej z puszki 

lukier: 1 łyżka gorącego soku z cytryny  

+ ok. 1/2 szklanki cukru pudru 



 

 

1. Delikatnie połączyć mąkę z drożdżami, cukrem, ciepłym mlekiem, 

 przykryć ściereczką i zostawić na 10 minut do wyrośnięcia. 

 

2. Dodać jajka, roztopione ciepłe masło – wyrobić aż będzie gładkie i elastyczne,  

przykryć, zostawić na 45 minut do wyrośnięcia. 

 

3. Podzielić ciasto na 4 części. Jedną część lekko zagnieść na oprószonej mąką  

stolnicy, rozwałkować na placek o średnicy 25 cm, posmarować 1/3 masy mako-

wej. Powtórzyć czynności z kolejnymi kawałkami ciasta (bez smarowania masą 

ostatniej). 

 

4. Pokroić ciasto na 16 części, nie nacinając do końca jego środka. Okręcić wokół 

własnej osi każdy kawałek dwa razy – na zmianę jeden kawałek w lewo, drugi – w 

prawo. 

 

5. Posmarować wierzch roztrzepanym jajkiem i wstawić ciasto do rozgrzanego do 

180°C na 25 minut, aby upiekło się na złoty kolor. Po lekkim przestudzeniu polać lu-

krem (sok z cytryny utrzeć z cukrem do pożądanej konsystencji). 

Smacznego! 
Źródło: https://www.kwestiasmaku.com/przepis/drozdzowa-gwiazda-z-makiem  
 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

Życzymy Państwu 

Radosnego ich przeżywania  

W gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech ten czas przyniesie pokój, spełnienie marzeń 

 i wytchnienie od codziennych trosk 

oraz nadzieję na lepsze jutro 

 

Dyrektor i  Personel Przedszkola nr 75 

 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/drozdzowa-gwiazda-z-makiem

