
DRODZY UCZNIOWIE 

PRZYJMIJCIE NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 

 

Boże Narodzenie tuż tuż. Powoli czuć atmosferę zbliżających się Świąt. W naszych domach 

powoli zaczyna się krzątanina i przygotowania do wieczerzy wigilijnej. Jednym 

z najpiękniejszych aspektów Świąt Bożego Narodzenia są kolędy. Wspólne śpiewanie 

buduje i umacnia więzi między ludźmi dając poczucie bliskości. 

 

Poznajmy kilka tradycji związanych z kolędowaniem  

 

Świąteczne kolędowanie ; obrzęd ludowy praktykowany przede wszystkim 

w kulturach rolniczych i pasterskich przez Słowian i Rumunów, polegający na tym, że grupy 

kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym 

Roku, za co otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków 

pieniężnych.  

Popularną formą było kolędowanie z maszkarami zwierzęcymi, któremu 

towarzyszyło często odgrywanie komicznych scenek oraz straszenie widzów i wyprawianie 

różnego rodzaju figli. Najbardziej upowszechniły się: turoń, koza lub kozioł, niedźwiedź, 

koń, kogut, bocian, baran, czyli zwierzęta symbolizujące siłę, zdrowie, życiową energię 

i płodność. W niektórych regionach kolędnikom towarzyszył żywy koń. 

Formą kolędowania było też chodzenie z szopką, w której przy pomocy zestawu 

kukiełek odgrywano przedstawienia podobne do herodów lub jasełek. Obchód kolędniczy 

był wyczekiwanym wydarzeniem, a pominięcie domu uważane było za zły znak. 

Na Lubelszczyźnie można zaobserwować zwyczaj zwany chodzeniem z kozą. Za kozę 

przebierał się chłopiec, który przykryty był płachtą, trzymał w ręku kij, na którego końcu 



usadowiony był kozi łeb wystrugany z buraka lub drewna. Ów kozi łeb nakrywano zajęczą 

lub baranią skórą, a na czubku głowy usadowione były rogi. Koza bawiła zgromadzonych, 

figlując i zaczepiając dziewczęta. 

     

 

 

Świąteczne tradycje – kolędowanie. Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej; 

technika dowolna.  

Święta w innych krajach. Kilka informacji na temat zwyczajów świątecznych 

w innych krajach. 

 
Święta na Ukrainie. Na Ukrainie święta Bożego Narodzenie obchodzone są dwa razy i nieznacznie różnią się 

od polskich. Według kalendarza juliańskiego wigilia święta Bożego Narodzenia na Ukrainie obchodzona jest 

w nocy z 6 na 7 stycznia i nazywa się Rizdwo. Tak samo jak w Polsce na stole pojawia się 12 potraw, śpiewane 

są kolędy i wręczane prezenty. 

 

 

Boże narodzenie w Rosji. Święto Bożego Narodzenia w Rosji obchodzone jest według kalendarza 

juliańskiego czyli 7 stycznia. Jest to drugie najważniejsze chrześcijańskie święto zaraz po Wielkanocy. 

W Rosji święto to pojawiło się wraz z nadejściem chrześcijaństwa – około X wieku. Część zwyczajów została 

przeniesiona z Niemiec. Przede wszystkim chodzi o przystrajanie choinki. Na jej syczycie umieszcza się 

gwiazdę bożonarodzeniową. W XIX wieku – pojawił się Świętego Mikołaj, który przynosi prezenty. 

 

Huczne świętowanie w Hiszpanii. Boże Narodzenie w Hiszpanii jest świętowane bardzo hucznie i długo, bo 

aż od 22 grudnia do 6 stycznia. Już na początku grudnia pojawiają się świąteczne szopki zwane Belén. Wigilia 

jest przeznaczona do świętowania wyłącznie z rodziną, ale w tym kraju nie jest pielęgnowana tradycja 

śpiewania kolęd. Stół hiszpańskiej rodziny jest suto zastawiony, ale nie ma większego znaczenia liczba 

potraw. Głównym daniem podczas świątecznej kolacji jest pieczony indyk (Pavo al horno), nadziewany 

bekonem, pieczarkami, owocami i orzeszkami pinii. Popularna jest także pieczona jagnięcina podawana 

z ziemniakami krojonymi na kształt pajd chleba. Ogólnie potrawy muszą być wykwintne i smakować 

wszystkim domownikom. Wiele dań jest robionych z ryb i owoców morza. Na hiszpańskim stole nie brakuje 

też słodkości takich jak andaluzyjskie ciastka, kandyzowane owoce czy marcepan. 

Święta w Rosji                                         Ukrainie                                                       Hiszpanii  



   

Link do kolęd:  

 

blob:https://www.youtube.com/5bbb635c-b2a6-4b4d-a859-eceb241303c9 

 

 

 


