
Witaj Stokrotko! 

Dzisiaj porozmawiamy o ozdobach  

1. Na początek posłuchaj  opowiadania. 

„Bombka” 

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia.Za oknem padał 
śnieg, a w salonie Julia pomagała mamie stroić choinkę.
 Na zielonym, pachnącym drzewku wisiało już dużo 
kolorowych bombek. 
 Jedna z nich była wyjątkowo ładna 
gwiazdkami. Wisiała dumnie na najwyższej gałęzi choinki.
- Oj! Moja ulubiona bombka
przyblakłą małą, szklaną kulkę. 
ją od swojego taty. Dobrze, że się znalazła.
Mama powiesiła ozdobę wysoko, blisko złotej bombki.
Przez chwilę obie bombki przyglądały się sobie.
- Ha, ha, ha…- śmiała się nowa bombka. 
Wyglądasz jak zmokła kura. A ta twoja sukienka do niczego się nie nadaje. Ha, 
ha, ha – kręciła się złota piękność trzymając się za brzuszek. Nie zauważyła 
nawet , że zsuwa się z gałęzi.
- Uważaj ! – zawołała mała bombka i odchyliła się aby podtrzymać złotą 
koleżankę. 
- Och mamo,  złota zaraz spadnie ! 
 - Mało brakowało. – powiedziała mama poprawiając obie bombki.
- Uratowałaś mnie! – zawołała złota piękność 
taka… niemiła . Przepraszam
Mała bombka błysnęła szkl
Może, może się zaprzyjaźnimy?
 

2. Jak myślisz, czy bombki zostały przyjaciółk
ulubione ozdoby świąteczne? Które ozdoby podobają się Twojej  mamie, 
a które innym członkom rodziny? 

A czy wiesz że: 
 kiedyś choinki w święta 

wisiały do góry pniem pod sufitem.
 wieszano na nich ozdoby ze słomy i papieru  o

opłatek. 
Może  z mamą zrobisz łańcuch

3. Trampolinek wybiera choinkę do swojego pokoju . Połącz choinki z ich 
cieniami aby Trampolinek wiedział, która z nich jest najładniejsza.
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4. Na koniec możesz pokolorować obrazek . 

 



 


