
Klasa 4 – zajęcia z wychowawcą - 16.12.2020  

 

Temat: Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Boże Narodzenie to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święto w roku w polskiej tradycji.  

Zwyczaje z nim związane upamiętniają narodziny Jezusa Chrystusa i obchodzone są z 

wielkim szacunkiem od pokoleń. W tym szczególnym czasie każda polska rodzina ozdabia 

choinkę kolorowymi bombkami, łańcuchami i światełkami, dzieli się opłatkiem, śpiewa 

kolędy, wymienia prezentami i przygotowuje się na przyjście Jezusa Chrystusa. 
 

Celebracja świąt Bożego Narodzenia w Polsce zaczyna się 24 grudnia, czyli w Wigilię – dzień 

poprzedzający narodziny dzieciątka Jezus. Jest to jeden z najważniejszych momentów w 

polskiej tradycji, uroczyście przeżywany i kojarzony z wielką radością, serdecznością oraz 

bliskością. Wigilia kojarzona jest z wieloma ważnymi symbolami: 

• Pierwsza gwiazdka 

Wieczerza wigilijna w tradycji polskiej rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie 

pierwszej gwiazdki. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która ukazała 

się trzem Mędrcom ze Wschodu i oznaczała narodziny Jezusa. Według tradycji, dopiero gdy 

ona zabłyśnie możemy podzielić się opłatkiem i usiąść do wigilijnego stołu. 

• Modlitwa przy wigilijnym stole 

Zanim cała rodzina zacznie łamać się opłatkiem i usiądzie przy wigilijnym stole, wspólnie 

odmawia modlitwę. Zazwyczaj są to modlitwy „Ojcze Nasz” oraz „Zdrowaś Mario”, ale w 

niektórych domach panuje również zwyczaj odczytania przez jednego z członków rodziny 

fragmentu Ewangelii mówiącego o narodzinach Jezusa. Następnie, po zmówionej modlitwie 

następuje dzielenie się opłatkiem i kolacja wigilijna. 

• Dzielenie się opłatkiem 

Dzielenie się opłatkiem to trwała, przechodząca z pokolenia na pokolenie tradycja. Zgodnie 

ze zwyczajem, każda polska wigilia rozpoczyna się od uroczystego przełamania, podzielenia i 

spożycia opłatków, z jednoczesnym składaniem sobie życzeń. Opłatki są bardzo 

charakterystycznym i niezbędnym elementem kolacji wigilijnej, którego nie może zabraknąć 

na polskich stołach w tym szczególnym dniu. Ceremonia łamania się opłatkiem gromadzi co 

roku wszystkich domowników i pozwala im na wzajemne pojednanie oraz przebaczenie. 

• Wieczerza wigilijna 

W zależności od danego regionu Polski i tradycji rodzinnych, ilość oraz rodzaj wigilijnych 

potraw jest różny, ale zwyczajowo przyjmuje się, że na wigilijnym stole powinno znaleźć się 

12 różnych potraw. Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest ryba, w szczególności karp 

oraz potrawy takie jak barszcz czerwony z uszkami, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i 
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grzybami, czy kompot z suszonych owoców. W niektórych rejonach, bardzo popularnym 

daniem wigilijnym jest również kutia, kluski z makiem i kasza z suszonymi śliwkami. Jedna z 

tradycji mówi także, że należy spróbować wszystkich potrwa znajdujących się na stole 

wigilijnym, by zapewnić sobie szczęście przez cały rok. 

• Sianko wigilijne 

Przygotowując wigilijny stół, nie należy zapominać o położeniu na nim siana, a następnie 

przykrycie stołu białym obrusem. Jest to symbol miejsca, w którym narodził się Pan Jezus – 

szopkę i siano na którym leżał. Biały obrus jest zaś symbolem ołtarza. 

• Puste miejsce przy stole 

Kolejnym powszechnym polskim zwyczajem jest pozostawienie jednego wolnego miejsca 

przy wigilijnym stole. Miejsce to jest przeznaczone dla niespodziewanego gościa, ale może 

także przywodzić pamięć o bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt z rodziną, lub zmarłych. 

• Kolędy i prezenty 

Po skończonej wieczerzy wigilijnej następuje czas na wzajemne obdarowywanie się 

świątecznymi prezentami oraz na śpiewanie kolęd. Jest to najpiękniejszy wieczór w roku dla 

każdego członka rodziny. Najskromniejszy nawet upominek posiada w ten wieczór wartość 

wyjątkową, stając się symbolem łączącej ludzi miłości i przyjaźni.  

• Pasterka 

Polski wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pasterce, uroczystej Mszy św. o 

północy. Pasterka upamiętnia narodziny Jezusa, przypomina o gorliwej modlitwie i 

rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim.  

 

Tradycyjne obyczaje świąteczne WIGILIA - tradycja Boże Narodzenie - Bing video 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=tradycje+bo%c5%bcego+narodzenia&docid=607987522130218572&mid=7956F14ED5F6130C7D027956F14ED5F6130C7D02&view=detail&FORM=VIRE

