
Dodatkowe nakrycie na stole
Jest ono przeznaczone dla niezapowiedzianego
gościa i jako wspomnienie członka rodziny, który
zmarł i już go z nami nie ma.
Opłatek
Przełamanie się opłatkiem ze wszystkimi gośćmi
rozpoczyna wieczór Wigilijny.  Wtedy możemy
złożyć sobie życzenia.
Potrawy wigilijne
Do najbardziej tradycyjnych potraw wigilijnych
należą: karp, barszcz czerwony, kompot z suszu,
kluski z makiem, pierogi, kapusta, kutia,
makowiec. Tradycja mówiła by potraw było 12,
co kiedyś oznaczało bogactwo, ponieważ nie
wszystkich było stać na taką liczbę dań.  
Sianko pod obrusem
Jak nakazuje tradycja Świąt,
siano należy położyć pod obrusem co ma
zapewnić dostatek i powodzenie na kolejny rok.
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PIERNICZKI!
Pani Monika B. przygotowała dla was
przepis na pyszne pierniczki świąteczne <3
Aby zobaczyć przepis kliknijcie w napis
poniżej:
PRZEPIS JEST TUTAJ <3

Przygotwoanie: Monika Brzezińska
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http://partnerzy.otwartedrzwi.pl/pierniczki-danutki-przepis-od-pani-moniki-b/


 A.P.- Jak spędzasz Święta?
K.S. - Święta spędzam zazwyczaj z rodziną i najbliższymi
A.P. - Ile macie potraw?
K.S. - Potraw mamy 12
A.P. - Czym dla ciebie jest okres Świąt?
K.S. - Dla mnie okres świąt jest to czas aby spędzać go 
z rodziną
A.P. - Co najbardziej lubisz w tym Święcie?
K.S. - Najbardziej lubię dostawać prezenty i spędzać go 
w gronie rodziny
A.P. - Co robisz w pierwszy i drugi dzień Świąt?
K.S. - W 1 i 2 dzień Świąt spędzam go z moim ukochanym 
A.P. - Jak wyglądają przygotowania twoje do wigilii?
K.S. - Moje przygotowania wyglądają tak, że robimy dania
np. karb albo
sernik lub sałatki
A.P. - Jak się przygotowujesz w grudniu do Świąt?
K.S. - W grudniu chodzę na roraty
A.P. - Czy pieczesz coś na Święta?
K.S. - Zwykle piekę sernik
A:P: Jaką potrawę na święta najbardziej lubisz jeść?
K:S: Najbardziej z potraw lubię karpia i kutię 
A:P: Co byś chciała dostać jako prezent na Święta?
K:S: Chciałabym dostać kosmetyki
A:P: Ozdabiasz w tym czasie dom?
K:S: Nie ozdabiam ale  ubieram
choinkę w ozdoby i różne bombki 
A:P: Jaką masz choinkę na święta?
K:S: Mam prawdziwą żywą z własnego ogródka
Dziękuję za wywiad
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KIM JEST IDOL

WYWIAD Z KAROLINĄ S.

ZAGADKA 

 Każdy ma swojego idola. Kto to jest? To osoba
podziwiana, uwielbiana,
ktoś kogo chcielibyśmy naśladować. 
Przykładem takiego idola może być ktoś znany np.
piosenkarka czy aktor.
Ja chciałabym przedstawić wam moją ulubioną
piosenkarkę, którą bardzo lubię. Sylwia jest moim
idolem, bo tyle
już dokonała w swoim życiu. Jest piosenkarką,
brała udział w programach tv, ma swój kanał na
youtubie - ma dopiero 23 lata. Uwielbiam chodzić
na jej koncerty!
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"Co to za zwierzę , które rano chodzi na czterech 
nogach , w południe na dwóch , a wieczorem na 
trzech?"

Przygotowanie: Monika Brzezińska
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