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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA :)
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W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia,
łamiąc się opłatkiem składamy życzenia:
Wielu łask Bożych, szczęścia, zdrowia, powodzenia,
Aby wszystko się darzyło
W Nowym Roku lepiej było.

         Z najlepszymi życzeniami

Redakcja "MATMY DO KWADRATU"

W NUMERZE:

Tradycje bożonarodzeniowe
Rymowanki na kartki świąteczne
NIEtrudne zadanka
Łamigłówki mądrej główki
Świąteczny humorek

.
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
Chociaż w kalendarzu mamy wiele świąt, to zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są chyba najbardziej
magicznymi i wyczekiwanymi, szczególnie przez dzieci. Niewątpliwie dzieję się tak m.in. dzięki towarzyszącym
im zwyczajom.

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym
wieczorem roku. Słowo "wigilia" pochodzi z języka
łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej
zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed
większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni
przez całą noc oczekiwali na tę uroczystość, modląc
się wspólnie.
W Polsce wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w
XVIII wieku, Główną jej częścią jest uroczysta
wieczerza, złożona z postnych potraw. Ma ona
charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na
nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. 

Wolne miejsce przy stole wigilijnym
Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla
przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce
przy stole wyrażamy również pamięć o naszych
bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami.
Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć
zmarłego członka rodziny.

Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na
niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak
zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą
według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy,
zwani też Trzema Królami. 

.

Parzysta ilość osób przy stole
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała
parzysta liczba osób. Nieparzysta ilość uczestników
miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście.
Najbardziej unikano liczby 13. Jeżeli ilość biesiadników
była nieparzysta, wówczas w bogatszych lub
szlacheckich domach zapraszano do stołu kogoś ze
służby, w biedniejszych zaś  jakiegoś żebraka.
Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według
wieku dlatego, aby "w takiej kolejności schodzić z tego
świata", a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o
najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz,
rozpoczynała wieczerzę.

Łamanie się opłatkiem 
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się
opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu
Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń.
Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych
chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne
poświecenie się jednych dla drugich i uczy, że należy
podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba.
Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy
urazy.

.

.

.
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Ilość potraw 
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być
nieparzysta. Wyjaśnienia tego były różne, np.: 7 - jako
siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów
anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 12 potraw - na
cześć dwunastu apostołów.
Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub
dobrą pracę w przyszłym roku. Powinny one zawierać
wszystkie płody rolne, aby obrodziły w następnym
roku. Należało skosztować wszystkich dań, żeby nie
zabrakło któregoś podczas następnej wieczerzy
wigilijnej. Posilanie się zaczynano od jednej z
tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej barszczu
czerwonego z uszkami, zupy grzybowej lub rzadziej -
migdałowej. Oprócz dań rybnych podawano
staropolski groch z kapustą, potrawy z grzybów
suszonych, kompoty z suszonych owoców, a także
łamańce z makiem, kutię oraz ciasta. Wśród tych
ostatnich nie mogło zabraknąć świątecznego
makowca.

Sianko pod obrusem
Ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów
pogańskich - symbolizuje narodzenie Jezusa w
ubóstwie. 

Choinka 
Jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim –
ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy naszych
pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przypomina ona
ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego
– Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia,
którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast
składanie prezentów (darów) pod choinką, jest
naśladowaniem dobroci. 

Pasterka - kończąca wieczór wigilijny, to msza
odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie
z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem
pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo
narodzonemu Mesjaszowi. 

Śpiewanie kolęd 
Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest
wspólne śpiewanie kolęd przy Bożonarodzeniowej
szopce lub zapalonej choince. Pieśni opowiadających
o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo
dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza. Ich
wprowadzenie a potem upowszechnienie
zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom.

Szopka 
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego
Narodzenia zwanej „szopką”, lub chociaż samego
żłobka z sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka,
sięga XIII. wieku. Pozwala wyobrazić sobie miejsce
narodzenia Jezusa. 

.

.

.
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NIEtrudne zadanka
1. Paweł kupił 3 zeszyty po 2 zł i 4 zeszyty po 3 zł. Dał
banknot 20-złotowy i otrzymał 2 zł reszty. Ile zapłacił
Paweł?

2. Jakub jest 2 razy starszy od Marcina. Marcin jest 4
razy starszy od Oli. Ola ma 3 lata. Ile lat ma Jakub? 

3. Zeszyt kosztuje 2 zł, a długopis 4 zł. Ile kosztuje
długopis i 4 zeszyty? 
4. Na parkingu stały samochody osobowe i motocykle.
Pojazdów było 40, a kół 140. Ile było samochodów?

.

.

5. Łukasz ma 9 lat. Jego ojciec jest starszy od niego o
29 lat. Ile lat ma ojciec Łukasza?

6. Spódnica kosztuje 63 zł, a bluzka 88 zł. Ile kosztuje
spódnica i bluzka razem?

7. Karol kupił 3 litry mleka po 2 zł za 1 litr, 2 kg chleba
po 1,20 zł za 1 kg, 1 kg szynki po 16,99 zł za 1 kg. Ile
otrzymał reszty, jeśli podał banknot 50 zł?
8. Trasa trzydniowej wycieczki rowerowej miała 42 km.
Pierwszego dnia trzeba było przejechać 11 km,
drugiego o 5 km więcej. Ile kilometrów zostało do
przejechania trzeciego dnia?

9. Klient podał kasjerce 40 zł. W koszyku była:
czekolada (2 zł), wędliny (17 zł), ser (6 zł) i ciasto (12
zł). Ile reszty wydała kasjerka?

10. Ewa wyszła do sklepu o godzinie 16.15. Wróciła po
35 minutach. O której godzinie przyszła do domu?

11. Za 5 talerzyków i 2 szklanki zapłacono 25 zł.
Talerzyk i szklanka kosztują razem 8 zł. Ile kosztuje
sam talerzyk, a ile sama szklanka?

12. Batonik, ciastko i czekolada kosztują razem 19 zł.
Batonik jest o 1 zł droższy od ciastka, a czekolada 4
razy droższa od ciastka. Ile kosztuje ciastko, ile
batonik, a ile czekolada? 

13. Julcia ma 8 lat i 8 miesięcy. Za ile miesięcy będzie
miała 10 lat?

.

.

.
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
1.  Na zbiórce zuchów jest 12 dzieci. Siedmioro z nich ma brata, ośmioro
ma siostrę, a dwóch jest jedynakami. Ile dzieci ma brata i siostrę? 

2.  Sosnowy pień o długości 16 m drwal pociął na kawałki o długości 1 m .
a) Ile było tych kawałków?
b) Ile razy drwal musiał przecinać ten pień ?

3.  Gdy Julka miała 2 lata, Ola była od niej 5 razy starsza. Gdy Julka miała
4 lata, Ola była od niej 3 razy starsza. Ile lat będzie miała Julka, gdy Ola
będzie od niej 2 razy starsza? 

4.  "Układanie prostokątów"
Z 13 zapałek ułóż 6 prostokątów. 
Wskazówka: Ułóż najpierw trzy kwadraty z 10 zapałek.

5.  "Układanie trójkątów"
Z 12 zapałek ułóż 6 trójkątów. 

6. Ułóż cztery trójkąty z 6 zapałek.

7.  "Jak to możliwe?"
Przygotuj np. 12 guziczków. Rozłóż je w 3 rzędach tak, by w każdym było
po 5 guziczków.
Czy to możliwe?

.

ŚWIĄTECZNE
RYMOWANKI

Pada śnieg, suną sanki,
jest renifer i bałwanki. 
Śnieżki z nieba spadają, 
życzenia zdrowych świąt składają. 
Niech te święta będą wyjątkowe,
a prezenty odlotowe.

Zielone gałązki, 
a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułek 
stoi choineczka
Gdy zaświeci gwiazdka
między gałązkami,
Wesołą kolędę 
dla niej zaśpiewamy.

Mikołaja bogatego,
śniegu bielutkiego,
choinki pachnącej,
i gwiazdki błyszczącej.
Minimum stresu,
maksimum miłości
i tyle radości, ile karp ma ości!

 

.

.
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 ŚW. MIKOŁAJ I MATEMATYKA :)

1. Św. Mikołaj zapisywał jakie
prezenty chciałyby otrzymać
dzieci. Przy każdym prezencie
zapisał numer zgłoszenia:
łyżworolki – 18,   książka – 81, 
samochodzik – 24,   piórnik – 49, 
pluszowy żółw – 65. Nie
zanotował jednak imion dzieci.
Pomóż Mikołajowi rozwiązać tę
zagadkę i dobrać właściwy
prezent dla każdego dziecka
wiedząc, że:
 - numer prezentu Stasia jest
podzielny przez 3,
 - prezent Marysi jest liczbą
nieparzystą,
 - iloczyn cyfr prezentu Zosi
wynosi 36,
 - suma cyfr w liczbie prezentu
Jasia wynosi 9,
 - Basi prezent ma najmniejszą
cyfrę w rzędzie jedności.

4. Św. Mikołaj pakował prezenty. W
pięciu workach umieścił 35
prezentów w taki sposób, aby w
każdym worku była różna ilość
prezentów, a różnica wynosiła 1. Ile
prezentów znajduje się w
poszczególnych workach? 

5. Sebastian miał 120 zł
oszczędności. Kupił mikołajkowe
niespodzianki dla rodzeństwa i
kuzynów. Ich ceny porównał z
albumem, który wcześniej kupił dla
siebie. Album kosztował 19,25 zł.
Prezent Basi był od niego tańszy o
10,80 zł, zaś Franka - tańszy o 9,30
zł. Podarunek dla Julii był droższy o
1,25 zł od albumu Sebastiana, dla
Darka droższy o 4,75 zł, a dla Kasi
tańszy o 5,90 zł. Ile pieniędzy
zostało Sebastianowi? 

2. Św. Mikołaj kupował dzieciom
prezenty. Miał 1000 zł. Kupił 3 piłki
po 62 zł, 4 misie po 37 zł, 6  lalek
po 88 zł i puzzle za 45 zł. Czy 
Mikołajowi wystarczyło pieniędzy?

3. Karolina przez wiele tygodni
oszczędzała ze swojego
kieszonkowego pieniądze na zakup
mikołajkowych prezentów. Prezent
dla mamy kosztował 8,32 zł, a dla
taty był  o 0,54 zł tańszy. Na
prezent dla młodszej siostry
Karolina wydała 6,25 zł.
a) Ile udało się jej zaoszczędzić,
jeśli po zrobieniu tych zakupów
zostało jej 3,13 zł reszty?

b) Ile musi jeszcze uzbierać, aby
kupić za 7,70 zł prezent dla babci?

. .. .
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HUMOREK 
NA ŚWIĘTA :)

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem
spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o
nowy odtwarzacz DVD... :)

-  Kupiłeś już coś pod choinkę ?
- Tak, stojak.  :)

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja - "Mikołaju! Mam biednych
rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek przez przypadek przeczytała pocztówkę
Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy
postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i
wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list
od Jasia - "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie"
 :)

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję Ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała! 

Dzieci wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków,
policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym
Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że Mikołaj
roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w
roku :)

W noc wigilijną pies rozmawia z
kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta
pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co
dostałeś? - kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!  

Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi
zdalnie sterowanego robota!
Mama:
- Dlaczego tak wrzeszczysz?
Przecież św. Mikołaj słyszy każdy
szept.
- Ale dziadek nie, bo jest głuchy!

Jasio dostał nowy rower od taty. 
Następnego dnia jeździ nim dookoła domu i woła: 
- Mamo, zobacz jadę na jednym kole! 
- Dobrze synku, tylko uważaj. 
- Mamo, zobacz, jadę bez trzymania kierownicy! 
- Jasiu, tylko uważaj. 
- Mamo, zobacz jeżdżę bez zębów!

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. Podchodzi
do niego Jasio i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty :) 

Blondynka dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzący
obok niej chłopak mówi:
- Proszę pani, ten autobus kursuje tylko w święta.
- No to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny!

Święta Bożego Narodzenia. W
pewnym momencie Jasio
przychodzi do mamy i mówi:
Mamo, choinka się pali!
Synku, nie mówi się "pali", tylko
"świeci".
Po chwili Jaś wraca.
Mamo, teraz firanka się świeci :)

http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
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GWIAZDKOWA 
KOLOROWANKA 

..
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