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Edukacyjne bajki i opowiadania dla dzieci – nauka, przygoda, zabawa 

 

Piotr Walczak 

 

O prezentach pod choinką i darach Trzech Króli 
 

Na choince zabłysły lampki. Dzieci patrzyły jak urzeczone na świąteczne drzewko ozdobione 

setkami ozdób - łańcuchów, cukierków, korali i bombek w których odbijały się kolorowe 

światełka. Świerkowy zapach wypełniał całe mieszkanie, odkąd tata przyniósł choinkę do 

domu. Jutro będzie Wigilia, a później Święta Bożego Narodzenia. Dzieci już wiedziały, że 

w Wigilię, w magiczny sposób, pod choinką pojawią się ślicznie zapakowane prezenty.  

 

- Skąd biorą się prezenty pod choinką tatusiu? - spytało jedno z dzieci. 

 

- Podkłada je tam Święty Mikołaj - odpowiedział tata. 

 

- Albo jeden z jego pomocników - roześmiała się mama. 

 

- A dlaczego akurat w Wigilię znajdujemy pod choinką prezenty? - zapytało drugie dziecko. 

 

- To taka nasza, chrześcijańska tradycja. W Wigilię przychodzi na świat Pan Jezus. A Jezus 

jest darem Boga dla ludzi. To takie radosne, wesołe święto. Ludzie w tym dniu chcą innym 

dawać prezenty i zostawiają je sobie pod choinką. 

 

- A mówiłeś, że Mikołaj je zostawia... 

 

- No tak… właściwie to Mikołaj je zostawia, albo jego pomocnik, niektórzy mówią, że to 

Gwiazdor. Naprawdę to jest tak, że ktoś sobie coś wymyśli, na przykład mama, że chciałaby, 

żebyś dostał nowe spodnie, albo buty… 

 

- Albo jakąś zabawkę! 

 

- Tak, albo zabawkę. I Mikołaj już wie, co ma pod choinką podłożyć. 

 

- Prezenty w tym dniu to też taka pamiątka po Trzech Królach albo mędrcach, którzy przybyli 

do Betlejem i złożyli narodzonemu Jezusowi dary: złoto, mirrę i kadzidło - dodała mama. 

 

- Co to jest mędrca mamusiu? 

 

- Mędrzec. To taki uczony człowiek, który dużo wie i umie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to 

jest naukowiec. 

 

- A co to jest mirra? 

 

- Mirra to taka pachnąca żywica. Niektóre drzewa wydzielają żywicę jak się je natnie. A mirra 

to żywica z drzewa, które się nazywa balsamowcem mirry. W dawnych czasach używano ich 

jako pachnideł czyli takich dzisiejszych perfum. 

 

- A to całe… mazidło? 
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- Kadzidło. To taka substancja, też z żywicy ale z innych drzew. Jak się ją pali to uwalnia 

dym, który bardzo ładnie pachnie - rzeczowo wyjaśniła mama. 

 

- A co to jest złoto? - szelmowsko uśmiechnęło się jedno z dzieci a rodzice popatrzyli na 

siebie w zdumieniu. 

 

- Żartowałem! - roześmiało się rozbawione minami rodziców. - Przecież wiem, co to złoto! 

 

- Och ty łobuziaku, udał ci się ten żarcik - roześmiali się rodzice. 

 

Lampki świeciły coraz jaśniej. I zapach choinki był coraz mocniejszy. Zaczynały się Święta 

Bożego Narodzenia. 
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