
Bajka "Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?"

Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg, na gałęziach choinki siedziały 
zmarznięte wróble. Tymczasem z nieba na ziemię wędrował Aniołek...
W jednej ręce niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą latarenkę.
– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na płatek i podzwaniał
dzwonkiem, aż doszedł do ziemi i usiadł na płocie. A koło płotu przechadzał się 
szarobury Kocur.

– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał.
– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże Narodzenie
– odpowiedział Aniołek. I zawołał anielskim głosikiem:
– Święta, nadchodzą święta!
– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne?
– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo wszystkim są 
potrzebne! – i znów zadzwonił złotym dzwonkiem.
– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur.
Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu. Otrzepując skrzydła, 
mówił:
– Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się w kolorowe ozdoby,
potrzebne są też gwiazdom, żeby mogły urosnąć na czubkach choinek.
– Mrau... i jeszcze, komu?
– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną sukienkę, i 
tacie, który pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie największą choinkę.
– I komu jeszcze? – pytał Kot.

– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty.
– I jeszcze, komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te święta?
– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak smakuje biały 
opłatek.
– A czy święta potrzebne są kotom?
– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły dzieciom na 
dobranoc mruczeć kolędy.
Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę, a Kot 
pomrukiwał:
– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim, nawet kotom.
– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam, ćwir, ćwir.



Historia o aniołku i bożonarodzeniowej gwiazdce.

Opowiem wam historię o aniołku małym, spacerował on wśród gwiazdek w 
swym ubranku białym zawsze wesoły, bawił się z wszystkimi, anioły w niebie 
bardzo go lubiły.
   Kilka dni przed świętami mały aniołek dowiedział się od swoich przyjaciół, że
bożonarodzeniowa gwiazdka obraziła się na ludzi. Słyszała, że ciągle narzekają, 
są dla siebie niemili, kłócą się.
-Ukryję się, pomyślała. W tym roku ludzie nie zasługują na Boże Narodzenie.
Gdy o tym usłyszał aniołek, bardzo się zmartwił. Muszę odnaleźć gwiazdkę, 
dzieci czekają cały rok na te najpiękniejsze święta. Podrapał się w głowę i 
zaczął rozmyślać, kogo by można poprosić o pomoc. Przyszedł mu do głowy 
wspaniały pomysł. Jest przecież taka wspaniała postać, za którą przepadają 
dzieci i jest symbolem świąt. Przecież to święty Mikołaj. Zaraz pofrunę do niego
i poproszę o pomoc. Aniołek przywitał się ze starszym panem z siwą brodą.
-Panie Mikołaju, czy nie wiesz, gdzie się ukryła bożonarodzeniowa gwiazdka, 
spytał?
-A kiedy zniknęła, zapytał Mikołaj? Nic o tym nie wiedziałem. Przez cały rok 
przygotowuję dla dzieci prezenty. Jeżeli nie będzie Bożego Narodzenia, moja 
praca pójdzie na marne.
Przecież to są święta miłości i radości. A najszczęśliwszymi istotami o czystym 
sercu są dzieci. Musisz aniołku polecieć do jakiegoś przedszkola i poprosić 
dzieci o pomoc.
Nie zastanawiając się długo, bo czasu było coraz mniej, znalazł małe 
przedszkole .
-Kochane dzieci, proszę Was o pomoc w odnalezieniu świątecznej gwiazdki. 
Ukryła się. Kto zaświeci na niebie w wigilię i oznajmi, że możemy zasiąść 
gośćmi do stołu?
Bez niej w ogóle nie będzie Bożego Narodzenia. Proszę, zaśpiewajcie pastorałkę
o małej gwiazdce, może wysłucha dzieci i powróci do nieba. Dzieci z całego 
przedszkola zebrały się w jednej Sali i zaczęły pięknym głosem śpiewać. 
Aniołek cały czas spoglądał w górę. Wreszcie zauważył na niebie maleńkie 
światełko. Z uśmiechem podziękował przedszkolakom za pomoc i odfrunął.       
I tak Boże Narodzenie zostało uratowane.
Ta historia o aniołku
nie kończy się wcale,
ciągle chodzi on po chmurach,
ludziom radość daje
i co roku przypomina,
gdy choinka świeci,
pamiętajcie o miłości
dorośli i dzieci.
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