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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 13 
       Grudzień 2021 

  
Grudzień to ostatni miesiąc w roku. Rozpoczyna się Adwent, który 
przygotowuje nas na Święta Bożego Narodzenia. Wtedy przeżywamy 
prawdziwe cuda – chodzimy rano na roraty, przygotowujemy się na 
narodziny Pana Jezusa, w kościele pojawia się stajenka, śpiewamy 
kolędy. Jest to też czas szczególny dla Was kochane dzieci, bo 
odwiedza Was ktoś specjalny, ktoś kto cały rok Wam się przygląda po 
to, by w Wigilię nagrodzić Was za Wasze zachowanie. A jest nim… 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ od dziecka wyróżniał się 

pobożnością i dobrym zachowaniem. Chętnie dzielił się z 
potrzebującymi tym, co posiadał. Pomagał jak mógł, 
szczególnie dzieciom. Swoją pomoc ofiarowywał 
dyskretnie lub anonimowo. Święty Mikołaj wyróżniony 
został przez Pana Boga niezwykłymi darami, także darem 
czynienia cudów. Podczas pielgrzymki do miejsc świętych 
uciszył wzburzone morze, aby wierni bezpiecznie dotarli 
do celu. Z tej też przyczyny został ogłoszony patronem 
marynarzy, rybaków i podróżujących po morzu. Całym 

swoim życiem Święty Mikołaj dał przykład chętnego i szczodrego 
dzielenia się z potrzebującymi. A Ty jaki masz pomysł na to, żeby pomóc 
potrzebującym dzieciom? Czy cały rok zachowujesz się tak, by Mikołaj w 
Wigilię mógł obdarować Cię prezentem? 
 
Czy wiesz, że bycie grzecznym bardzo ściśle łączy się z Dekalogiem – a 
dlatego, że tam znajduje się spis tego jak powinniśmy postępować całe 
nasze życie. Teraz czas na omówienie 4 przykazania. 
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DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 
 

4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 
 

Czwarte przykazanie „Czcij ojca swego i matkę 
swoją”. Pan Jezus, chociaż był Bogiem, kiedy 
stał się człowiekiem był posłuszny Maryi i 
świętemu Józefowi, swemu opiekunowi. Co 
nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu? 

Czcić, kochać i słuchać rodziców, opiekunów i przełożonych. Przeciwko 
czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie słucha rodziców, martwi ich 
swoim postępowaniem i sprawia im przykrość. 
Nie zapomnijcie wyciąć obrazka obok, jeśli zbierzecie wszystkie 10 otrzymacie super nagrodę!!! 
 

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI I ZADANIA 
 

1. Dokończ zdania, zwróć uwagę na obrazki obok 
 
Na Boże Narodzenie ubieramy ………………………………… 
 
Pod choinką leżą …………………………………………………….. 
 
Sanie świętego Mikołaja ciągną ……………………………… 
 
Do kolacji wigilijnej siadamy, gdy na niebie pojawi się 
pierwsza …………………………………………………………………. 
Dzieciątko Jezus przyszło na świat w Betlejem w 
ubogiej ……………………………………………………………………. 
 
2. Z poniższych rysunków wybierz i otocz  

pętelką ten, który nie pasuje do pozostałych 
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3. Uzupełnij wyrazy brakującymi samogłoskami, a rysunki pokoloruj 
według własnego uznania 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

    
  

 
 

 
 
 
 

4. Pomóż Mikołajowi odnaleźć drogę do  
prezentów 
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5. Poniżej znajduje się list do Mikołaja. Wypełnij go, wytnij, włóż do 
koperty i wraz z rodzicami wyślij do Świętego Mikołaja. Tu masz adres:  
Santa Claus, Arctic Circle 96930, Rovaniemi, Finlandia 

 
Radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia 

dla Was kochane Dzieci i dla Waszych Rodzin!!! 
Do zobaczenia w Nowym 2022 Roku!!! 

 

Drogi Święty Mikołaju 
 

Mam na imię……………………………………………….. i mam ……….. lat.  
Mieszkam daleko od Bieguna Północnego, w ……………………………..… . 
Nie mogę już doczekać się Świąt i Twojej wizyty! Dlatego przez cały rok 
byłam/em grzeczna/y.  
Najlepsze uczynki jakie zrobiłam/em w tym roku: 
1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 

Dlatego bardzo chciał(a)bym dostać w tym roku: 
1. ……………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………….…… 
3. ……………………………………………………………………………. 

 
Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze i niebawem mnie odwiedzisz.  

Wesołych Świąt 
……..…………………………… 

 


