
Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.  

Cel: 

Uczeń  zna tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe 

 

Aby wprowadzić świąteczny nastrój spróbujcie rozwiązać krzyżówki (może być w pamięci): 

 

Krzyżówka I 

1. Czterotygodniowy czas oczekiwania poprzedzający święta? 

2. Zrobiony z gałązek świerkowych, świeczek i ozdób? 

3. Ryba, główne danie wigilijne? 

4. Pieśń kościelna śpiewana podczas świąt Bożego Narodzenia? 

5. Ostatni dzień roku, słynne imię? 

6. Czerwony z uszkami? 

7. Miejsce narodzin Jezusa? 

8. Zwana „roratką”? 

 

Krzyżówka II 

1. Mogą być w śmietanie lub w occie? 

2. Świąteczna kolacja 24 grudnia? 

3. Święty ze skrzydłami? 

4. Malutkie, leży w żłóbku? 

5. Dzielimy się mim, składając życzenia? 

 

Krzyżówka III 

1. W nim urodził się Jezus? 

2. Przynosi prezenty? 

3. Do jazdy na lodzie? 

4. Ostatni miesiąc roku? 

5. Biały i puszysty w zimie? 

6. Pod choinką w kościele? 

 

Krzyżówka IV 

1. Stoją w niej zwierzęta? 

2. Widowisko, przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej? 

3. Msza odprawiana o północy? 



4. Zielona z bombkami i światełkami? 

5. Jeden z darów przyniesionych przez Trzech Króli? 

6. Na nią czekamy w wigilijny wieczór? 

7. Jeden z Trzech Króli? 

8. Leżą pod choinką? 

9. Pachnące, wkładane pod obrus? 

10. Poranna msza adwentowa? 

 

Następnie przypominamy sobie tradycje bożonarodzeniowe obchodzone  w naszych 

rodzinach, domach np. 

- udział w mszach adwentowych – roratach, rekolekcjach, 

- ubieranie choinki, robienie ozdób, stroików, 

- przygotowywanie 12 potraw wigilijnych, 

- wkładanie siana pod obrus, 

- przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, 

- oczekiwanie pierwszej gwiazdki, łamanie się opłatkiem, 

- karmienie bydła i zwierząt domowych resztkami potraw wigilijnych, kolorowym opłatkiem, 

- wysyłanie kartek świątecznych ,a ostatnio sms, mms 

- kolędowanie, itp. 

 

Możecie poszukać w dostępnych źródłach, co oznaczają różne symbole świąteczne np. 

 

Wigilia to dzień postu, oczekiwania na jedyną niepowtarzalną kolację, zwaną wieczerzą 

wigilijną (ludowa nazwa postnik).  

Opłatek - rodzaj ciasta ze skrobi pszennej i wody, pieczonego w bardzo cienkich arkuszach; 

hostia łac. ofiara; w polskiej tradycji zwyczaj dzielenia się opłatkiem przy składaniu życzeń 

(oblatum z łac. dar ofiarny).  

Choinka - późny obyczaj niemiecki oparty na Biblii, Izajasz 60, 13 „Chwała Libanu do ciebie 

przyjdzie – jodła i bukszpan, i sosna społem, aby przyozdobić miejsce świętości mojej; 

spotykamy w I poł. XIX w u ewangelicznych mieszczan pochodzenia niemieckiego. Zwyczaj 

rozpowszechnił się w Europie i Ameryce Płn. po ślubie brytyjskiej Królowej Wiktorii z 

księciem niem., a w XX w również w świecie niechrześcijańskim, np. w Japonii.  

Ryba u wczesnych chrześcijan symbol Chrystusa, pokarm biedaków, znak ludu 

ewangelicznego. 

Na koniec zastanówcie się, co tworzy atmosferę świąt np. 

 uroczysty nastrój,  



 wyjątkowość chwili,  

 świąteczny ubiór,  

 tworzenie wspólnoty rodzinnej,  

 przeżywanie na nowo narodzin Dzieciątka Jezus,  

 przebaczanie win,  

 czynienie dobra. 

WESOŁYCH ŚWIĄT 


