
Siemanko! Pewnie już nie możecie doczekać się świąt i 
za wszelką cenę staracie się je przybliżyć. Spokojnie. Je-
żeli ustawicie wymarzoną choinkę już dzisiaj, to do świę-
ta Trzech Króli nie dotrzyma! Osłabnie, straci swój 

niepowtarzalny zapach, świeżość, zaczną osypywać 
się igiełki i magiczny nastrój pryśnie, jak mydla-
na bańka. Trzeba wiedzieć i pamiętać, że wszyst-
ko ma swój czas i warto się do niego przygotować!
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Magiczna moc choinki wigilijnej
Klimat wigilii, świąt 

Bożego Narodzenia nie-
wątpliwie tworzy choinka, 
czyli świerk lub jodła, sta-
wiane w domu i ubierane 
najczęściej 24 lub 23 grud-
nia.

Zwyczaj stawiania w 
domu choinki i dekorowa-
nia jej jabłkami oraz papie-
rowymi ozdobami pocho-
dzi z Niemiec. Najstarszym 
dowodem kultywowania 
tej tradycji jest sztych Łu-
kasza Cranacha Starszego 
z 1509 roku przedstawia-
jący choinkę przystrojoną 
gwiazdami i świeczkami.

Przygotowując dom do 
przyjęcia najbliższej ro-
dziny (proszę pamiętać, 
że przyjaciele w tym dniu 
nie odwiedzają się, a tyl-
ko spotykają się ze swoją 
rodziną) i zabłąkanych lub 
samotnych gości, trzeba 
odpowiednio przystroić 
drzewko.

Choinka widziana 
oczami dziecka ma być 
ubrana bardzo tradycyjnie, 
przypominając dekoracje 
zapamiętane z rodzinnego 
domu. Jeżeli macie ubrać 
ją we wszystko, co macie 
pod ręką, a sprawi to ra-
dość całej rodzinie i stwo-
rzy sprzyjającą atmosferę 
wspólnemu celebrowaniu 

świąt — proszę bardzo!
Choinka na specjalne 

okazje. Ależ nie zróbcie 
afrontu i nie ubierzcie cho-
inki we wszystko, co macie 
pod ręką, jeżeli spodziewa-
cie się gości nietypowych, 
niecodziennych, specjal-
nych. 

Uczcijcie ich przybycie 
do Was specjalnym wyglą-

dem świątecznego drzew-
ka. Wśród wszystkich 
ozdób proponuję wybrać 
te w kolorze zielonym, 
ciemnozielonym i czerwo-
nym. 

Mało ich jest? To nie 
jest żaden problem! Pa-
pier, farbki, brokat, klej i 
jeszcze kilka drobiazgów, 
a Wasza choinka będzie 

inna niż zawsze, a przez to 
bardziej świąteczna. Moż-
na też ubrać choinkę w sty-
lu bizantyjskim, która to-
nie w przepychu, dominują 
na niej ozdoby pozłacane, 
miękkie i szlachetne ma-
teriały. Wtedy wiesza się 
ozdoby złote i w kolorze 
purpurowym. 

Jeżeli chcecie mieć 
prawdziwie zimową choin-
kę, to taki klimat i dostoj-
ność doskonale podkreśla 
biel, która łączy się zarów-
no z zielenią, jak i kolo-
rem niebieskim. Ozdobą 
białych bombek mogą być 
płatki śniegu (na przykład 
z waty) oraz lodowe sople 
(ze szkła).

Choinka elfów — z 
powodzeniem mogą się 
na niej znaleźć ozdoby z 
drewna, liści, korzeni, 
orzechów, szyszek, ciętego 
szkła, sztucznych kamie-
ni. Mają one wprowadzać 
nastrój lasu pełnego elfów, 
trolli i gnomów.

Święta nie mogą się 
obejść bez blasku świec 
— pachnących jabłkami z 
cynamonem, wanilią, po-
marańczą (dzisiaj o takie 
świeczki nietrudno, ale za-
pytajcie swoje mamy, czy 
mogły o czymś takim ma-
rzyć?). 



KOLOROWY ŚWIAT 

Z przeprowadzonego przez Centrum Kolorów 
w Weimarze badania wynika, że połowa ankie-
towanych Europejczyków najbardziej lubi barwy 
niebieskie. Na drugim miejscu ulubionych kolo-
rów znalazł się czerwony.

Powstałe w 1962 r. Centrum Kolorów zajmuje 
się wpływem barw na otoczenie.

Wielu artystów i intelektualistów preferuje ko-
lor czarny jako wyraz minimalizmu. Zdaniem 
historyków sztuki, oznacza to „jestem inny”. Miło-
śnikom kolorów ziemi najbliższy sercu jest beżo-
wy i brązowy. Przesłanie koloru pomarańczowego 
to młodość, optymizm, przyszłość i dynamika. 
Barwy natury są bowiem oznaką zdystansowania 
do techniki oraz pozytywnego nastawienia do 
natury. Natomiast szarości oznaczają solidność. 
Kolory odgrywają 
ważną rolę w two-
rzeniu wizerunku. 
Wykorzystują to też 
często partie poli-
tyczne. 

DLA DZIECI 21KURIER WILEŃSKI • Sobota, 12 — poniedziałek, 14 grudnia 2015 r.

Połącz kropki 

i p
okoloruj

Ta sztuczka idealnie na-
daje się do zaprezentowania 
po wspólnym posiłku, któ-
rych w okresie świątecznym 
będzie wiele, a zapewne i 
towarzystwo zasiadające 
przy stole będzie liczniej-
sze.

Iluzja
Nóż przykleja się do dło-

ni jak gdybyście byli nama-
gnesowani.

Rekwizyty
Nóż do smarowania

Przygotowanie
Sztuczka ta najlepiej 

udaje się wtedy, gdy macie 
na sobie coś z długim rę-
kawem.

Wykonanie
 „Niedawno odkryłem, 

że potrafię tworzyć nie-
samowitą ilość statycznej 
elektryczności w dłoniach 
— do tego stopnia, że są 
one jak magnesy. Aby to 

udowodnić, zaraz sprawię, 
że ten oto nóż będzie trzy-
mał się mojej ręki”.

1. Potrzyjcie prawą 
dłoń o coś zabaw-
nego, na przykład 
łysą głowę 
wujka albo 
ogon kota.

„ M o j a 
prawa dłoń 
jest teraz 
silnie nama-
gnesowana”.

2. Podnieście 
prawą dłonią jakiś 
metalowy przed-
miot udając, 
że jest on silnie 
przyciągany. Usilnie sta-
rajcie się go strząsnąć. W 
końcu udajcie, że z trudem 
Wam się to udało. 

3. Wyciągnijcie prawą 
dłoń, wewnętrzną stroną do 
góry. Lewą ręką podnieście 

nóż i połóżcie go 
na prawej dłoni. 
Złapcie lewą rę-

ką za prawy nad-
garstek.

4. Prawą dłoń od-
wróćcie do pu-

bliczności. 
P o d c z a s 
tego gestu 

dyskretnie 
wyciągnij-
cie palec 
wskazujący 

lewej ręki i 
przyciśnijcie 

nim nóż do 
prawej dłoni. Jako 
że wnętrze dłoni 

jest teraz odwrócone, 
publiczność nie zauważy, 
że palcem przytrzymujecie 
nóż. 

Dla nich będzie to wy-
glądało tak, jakbyście rze-
czywiście mieli namagneso-

waną dłoń i dzięki temu nóż 
się jej trzyma. Długi rękaw 
pozwoli dodatkowo zakryć 
przytrzymujący nóż palec. 

5. Wciąż przytrzymując 
nóż potrząśnijcie prawą rę-
ką, udając, że chcecie się 
pozbyć noża. Oczywiście 
pozostaje on „przyczepio-
ny” do Waszej dłoni. 

6. Odwróćcie z powro-
tem dłoń wewnętrzną stro-
ną do góry. Gdy nóż będzie 
już w takiej pozycji, że nie 
spadnie, przestańcie przy-
trzymywać go palcem (uwa-
żajcie, by Wasza publicz-
ność niczego nie zauważy-
ła!) i całą dłonią chwyćcie 
za prawy nadgarstek. 

7. Takie naelektryzowa-
nie działa tylko przez jakiś 
czas — odwróćcie dłoń i 
pozwólcie nożowi spaść na 
stół. Uważajcie, by niczego 
nie potłuc!

Połącz kropki 

i pokoloruj

Magiczna sztuczka dla początkujących iluzjonistów: dłoń jak magnes


