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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
W tradycji chrześcijańskiej

–

święto

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.

Jest

to

stała

uroczystość

liturgiczna

Gwiazdka we Francji

przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie

Nocą z 24 na 25 grudnia gwiazdor przynosi

poprzedzone jest okresem trzytygodniowego

prezenty, wkładając je do wystawionych przy

oczekiwania

kominku

(dokładnie

czterech

niedziel),

zwanego adwentem.
Dworek nad Stawem
Boże Narodzenie – Wikipedia, wolna encyklopedia

NIETYPOWE ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
W INNYCH KRAJACH...

przeciwieństwo

dobrego

Bożego Narodzenia tylko po to, żeby ukarać
dzieci.

kozaków.

Przychodzi

upominki. Francuzi w gwiazdkę nie jedzą ryb, tylko
faszerowanego indyka.
Święta Bożego Narodzenia w Grecji
zaczyna się w mikołajki 6 grudnia i trwa aż do 6

gwiazdora. Krampus pojawia się w święta
niegrzeczne

wypastowanych

Grecy to mają dobrze: okres wręczania prezentów

Boże Narodzenie w Austrii
to

oknie,

Dzieci wierzą, że to mały Jezus zostawia im
Źródło:

Krampus

albo

do

małych

Austriaków. Gdy wchodzi do ich domu, słychać
dźwięki łańcuchów, które ma założone. Na
świątecznym stole pojawia się karp lub kaczka.

stycznia, czyli święta Trzech Króli. Choinka to u
nich rzadkość. Kto ma kominek, wiesza w nim
atrapę świńskiej szczęki. Ta ma uchronić dom
przed złymi duchami. Dzień przed świętami, a
właściwie
odwiedzają

w

wieczór
sąsiadów

przed
i

im

świętami,
śpiewają.

dzieci
Dostają

słodycze w podziękowaniu. Na świątecznym stole
Greków jest chleb ozdobiony krzyżem.

Święta w Hiszpanii

Rosyjskie święta

Uśmiechnięty kawałek drewna – to brzmi

Rosjanie

dziwnie, ale taka jest bożonarodzeniowa

tygodnie po naszej gwiazdce. Pierwszy dzień

tradycja. Hiszpanie kupują takie drewno, w

obchodzą 7 stycznia. Zamiast opłatka, mają

środku

się

święcony bochenek chleba. Zapalone świece

słodyczami, które zjada się podczas świąt.

w oknach symbolizują ciepło, jakim rodziny

Hiszpanie, zamiast opłatkiem, dzielą się

chcą

chałwą. Wigilia zaczyna się u nich dopiero po

Prezenty są wręczane wcześniej, bo nocą z

pasterce. Na świątecznym stole danie główne

31 grudnia na 1 stycznia. Przynosi je Dziadek

stanowi

Mróz ze swoją pomocnicą, Śnieżynką.

puste.

Ten

zapiekana

środek

ryba.

napełnia

Gdy

Hiszpanie

świętują

ogrzać

Boże

małego,

Narodzenie

nagiego

2

Jezuska.

odejdą od wigilijnego stołu, wychodzą na
udekorowane ulice, składając sobie nawzajem

Szwecja i ich Boże Narodzenie

życzenia, śpiewając i tańcząc.

Oni też zajadają się rybami w Wigilię. Po kolacji i
potem

Jak święta obchodzą w Portugalii
Portugalczycy

na

świąteczny

stół

przez

całe

święta,

odwiedzają

osoby

samotne. Tańce wokół choinki i śpiewy są wtedy jak
kładą

najbardziej wskazane. Im bardziej dynamiczne

dodatkowe nakrycie. Ono nie jest jednak, jak

tańce i im głośniejsze śpiewy, tym lepiej wróżą na

w polskiej tradycji, puste. Jest przepełnione

przyszły rok. Słomiana koza, palona w okresie

jedzeniem. To jedzenie dla zmarłych, aby po

świąt, to jedna ze szwedzkich tradycji.

drugiej stronie im niczego nie brakowało.

Ukraińska gwiazdka
W tym kraju na choince widać nietypową ozdobę.

Świętowanie w Wielkiej Brytanii

To pajęczyna. Legenda głosi, że pewna wdowa nie

Brytyjczycy nie mają wieczerzy wigilijnej,

miała

świąteczne

tylko świąteczny obiad. Na stole króluje

drzewko. Pająk pod osłoną nocy zrobił więc

pieczony indyk. Gwiazdor, tak, jak u nas

ozdobną

Mikołaj

pieniędzy

na

dekoracje

pajęczynę

na

na

choince.

Sprawił

robi

6

grudnia,

zostawia

małym

niespodziankę wdowie i jej dzieciom. Jeśli na

Brytyjczykom prezenty ukradkiem w wigilijną

choince nie ma pajęczyny, wisi chociaż bombka w

noc. Wkłada je do dużej skarpety wystawionej

kształcie pająka.

przez dzieci za okno.

USA
Gwiazdka trwa jeden dzień, 25 grudnia. Na
stole króluje pieczony indyk. To tak samo, jak
w

Święto

czwarty

Dziękczynienia,
piątek

początkiem

okresu

listopada,

obchodzone
który

świątecznego.

w

ŹRÓDŁO: Nietypowe zwyczaje świąteczne na Boże Narodzenie w innych
krajach (regiodom.pl)
ŹRÓDŁO:swieta bozego narodzenia RYSUNEK - Bing images

jest

Jemioła

zawieszona pod sufitem (pod nią zakochani się
całują) i duże, kolorowe skarpety, w które
Gwiazdor włoży prezenty, to kolejne zwyczaj
Amerykanów.

Nowy Rok w ciekawostkach

Nazwa Sylwester na dzień przed obchodami Nowego

wziął się z powszechnego przyjęcia kalendarza

Roku bierze się od imienin Sylwestra oraz wspomnienia

gregoriańskiego w 1582 roku.

w Kościele katolickim papieża Sylwestra I, który swój

3. W 2015 Chińczycy świętowali Nowy Rok w czwartek

pontyfikat pełnił w IV wieku naszej ery i zmarł właśnie

19 lutego. Termin chińskiego Nowego Roku jest

31 grudnia.

płynny, gdyż Kraj Środka wykorzystuje kalendarz

Jakie smaczki kryje za sobą noc z 31 grudnia na 1
stycznia?

księżycowy. Natomiast

Żydzi

w 2015

obchody

Nowego Roku, czyli Rosh Hashanah, mieli dopiero od
13 do 15 września.

1. Tradycję świętowania Nowego Roku można było

4. Hiszpanie mają zwyczaj jedzenia 12 winogron w

dostrzec już w Babilonii około 4000 lat temu.

okolicach północy z 31 grudnia na 1 stycznia.

Babilończycy też mieli być pierwszymi, którzy robili

Każde winogrono symbolizuje szczęśliwy miesiąc w

sobie noworoczne postanowienia.

kolejnym roku.

2. W starożytnym Rzymie przez długi czas Nowy Rok
świętowano

1

marca.

Współczesny

zwyczaj

celebrowania nadejścia następnego roku 1 stycznia

5. Najsłynniejszą noworoczną tradycją w USA jest
opuszczanie kuli, która odlicza ostatnie sekundy
starego roku na Times Square w Nowym Jorku. Na
placu gromadzą się tysiące osób, a miliony oglądają

to wydarzenie w telewizji. Tradycja opuszczania kuli
zaczęła się w 1907 roku, a pierwsza kula była złożona
z kryształków podświetlanych ledowym

Przepis na pierniczki świąteczne składniki
Do

przygotowania

pysznych

świątecznych

pierników

będziemy potrzebować następujących składników:
• 2,5 szklanki pszennej mąki
• 90 g masła
• 70 ml miodu
• Pół szklanki cukru pudru
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
https://polimaty.pl/2014/12/nowy-rok-7-ciekawostkach/

• 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
• 1 jajko
• opcjonalnie: pół łyżeczki otartej skórki pomarańczy
Zadbaj o odpowiednią konsystencję. Jeśli ciasto
będzie za miękkie, dodaj nieco więcej mąki (możesz

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

też je schłodzić, będzie się lepiej wałkować). Jeśli

Źródło: Pierniczki świąteczne - najlepszy przepis. Zobacz, kiedy i jak
długo piec pierniki na Boże Narodzenie [20.12.20] | Express Bydgoski

ciasto jest zbyt kruche, dodaj więcej miodu.
Sposób przygotowania
Masło, miód i cukier puder włóż razem do garnka i
podgrzej na niewielkim ogniu. Mieszaj często, aż
masło i cukier się rozpuszczą. Teraz musisz poczekać,
aż wszystko ostygnie. Do miski wsyp pozostałe
składniki:mąkę, sodę, przyprawę, skórkę pomarańczy i

Zaśpiewajmy razem....

dodaj jajko, przelej wystudzoną zawartość z garnka i
wymieszaj. Teraz czas na wyrobienie ciasta. Zadbaj o
odpowiednią konsystencję. Jeśli ciasto będzie za
miękkie, dodaj nieco więcej mąki (możesz też je
schłodzić, będzie się lepiej wałkować). Jeśli ciasto
jest zbyt kruche, dodaj więcej miodu.

Przybieżeli do Betlejem
1.

Przybieżeli do Betlejem pasterze

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Ref. Chwała na wysokości, chwała na
wysokości, a pokój na ziemi.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a

pokój na ziemi.

pokój na ziemi

2. Oddawali swe ukłony w pokorze

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Których oni nie słyszeli, jak żywi

Ref. Ref. Chwała na wysokości, chwała na
wysokości, a pokój na ziemi.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a
pokój na ziemi.
3. Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli co to będzie za dziecię?
Ref. Chwała na wysokości, chwała na
wysokości, a pokój na ziemi.

ZGADYWANKI
1. W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych
lampek rozgrzana.
.............
2. Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane.
.............

3.W święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości.
............
4. Pod choinką po wigilijnej kolacji,
z workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty,
zawsze jest miły i uśmiechnięty.
..........................
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+%C5%9Bwi
%C4%99tach+Bo%C5%BCego+Narodzenia

KALENDARIUM
Pamiętaj!!!
• 23.12.2020 r.- 17.01.2021 r. przerwa świąteczna,
ferie zimowe.
• 21.01.2021 r. –Dzień Babci.
• 22.01.2021 r.- Dzień Dziadka.
„Dzień jeden w roku” (K. Dzikowski)
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi, niebu-ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia (…)
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU
życzy redakcja
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