Świetlica zdalna tydzień 30.11.2020 – 4.12.2020r.
TEMAT: Barbórka – 4 grudnia, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia,
Mikołajki – 6 grudnia.

BARBÓRKA – 4 GRUDNIA – ŚWIETO GÓRNICTWA.

Barbórka, często nazywana także Świętem Górnika, to nie tylko święto wszystkich kobiet o
imieniu Basia, ale także, a może przede wszystkim święto górników obchodzone każdego
roku 4 grudnia.
Dlaczego Barbórka?
Święta Barbara uchodzi za patronkę tych, których zawód wiąże się z trudną pracą i
poświęceniem, a więc nie tylko górników, ale także żołnierzy, hutników itp. Obrazy i rzeźby
przedstawiające św. Barbarę można zobaczyć w wielu kościołach, muzeach i kopalniach
znajdujących się na południu Polski. Najstarsza rzeźba patronki górników pochodzi z 1689 r. i
mieści się w kopalni soli w Wieliczce.
Poniżej prezentujemy wiersz o górnikach :
„GÓRNICZA CZAPKA”
Cz. Janczarski
Ta czapka górnicza
Ma puszyste piórka
Pamięta tę czapkę
Niejedna Barbórka
Jest czapka jak węgiel
Ze ścian korytarzy,
A znaczek na czapce
Wesoło się jarzy
I nosi ja tata,
Jak tylko pomiatam,
Od wielkiej parady,
Jak mówi – od święta.

Ta czapka jest sławna
Szeroko na świecie,
Bo był w niej mój tata
Na zdjęciu w gazecie.
Jak godnie, jak pięknie
Wyglądał w tej gali.
Bo przecież to górnik
Ze śląskiej kopalni.

Jak zrobić czapkę górnika: https://youtu.be/njuubYZbI0A
Propozycja kolorowanki do wydruku:

5 GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Wolontariat to słowo które oznacza zorganizowaną działalność. Jest to dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i świadomie
oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Propozycja piosenki o pomaganiu: https://youtu.be/rRK_VQQonrUc

6 GRUDNIA MIKOŁAJKI

Mikołajki
Mikołajki to jedno z najprzyjemniejszych dni w grudniu. Święto ma swój zwyczaj. Prezenty
otrzymują tylko te osoby, które były grzeczne i wystawiły czysty but w korytarzu. Tylko takim
osobom św. Mikołaj zostawi niespodziankę. Mikołajki obchodzi się w Polsce 6 grudnia, czyli
niecałe 3 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Z tego względu upominki są skromne,
ponieważ dopiero 24 grudnia, po wieczerzy wigilijnej przyjdzie czas na wymarzone prezenty od
Gwiazdora, z których na pewno ucieszą się zarówno dzieci, jak i dorośli.
Propozycja

„Kubuś - Mikołaj - bajka dla dzieci” :

https://youtu.be/x10u59kETOc

List do Mikołaja :

