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Coraz bliżej święta... 
Jak mądrze przeżyć z 
dziećmi czas Bożego 

Narodzenia? 

 

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to znakomity czas, aby nadrobić część 

zaległości w naszym codziennym, rodzinnym, byciu razem. Odpowiednio 

zaplanowane wspólne przygotowania mogą nas do siebie zbliżyć, czyniąc ten czas 

szczególnie istotnym i dobrym dla życia całej naszej rodziny. Święta są czasem 

oczekiwania, stąd ich przygotowanie wymaga planowania nie tylko na poziomie 

formalnym, ale przede wszystkim duchowym. 

  

 
 

Nie tylko dla wierzących 

Choć święta Bożego Narodzenia są uroczystością ludzi wierzących, celebrują ją 

prawie wszyscy, czyniąc z tego czasu radosne oczekiwanie. Najbardziej znaczące 



stają się one jednak dla dzieci. To im perspektywa ubierania choinki czy przyjścia 

Świętego Mikołaja podoba się najbardziej. Zapoznając podopiecznych z 

okołoświątecznymi tradycjami i obyczajami, możemy w znaczący sposób rozwinąć 

ich perspektywę postrzegania świata i życia. 

 

Wolne miejsce przy stole… 

Jak nakazuje tradycja, przy wigilijnym stole pozostawia się „wolne” miejsce dla 

dodatkowego gościa. Warto wytłumaczyć, co według wigilijnego obrządku ono 

symbolizuje. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas przyjścia, ale i odejścia. 

Jak nigdy częściej czujemy wtedy ogromną tęsknotę za tymi członkami naszej 

rodziny, którzy z różnych powodów nie mogą zasiąść z nami do stołu. Pusty talerz 

symbolizuje wszystkich nieobecnych, a także tych, którzy być może kiedyś przyjdą 

(na przykład w postaci naszego niedługo rodzącego się rodzeństwa). Warto 

wykorzystać tę tradycję, by nauczyć dzieci czułości w tęsknocie za bliskimi oraz w 

oczekiwaniu na przyjście nowych członków rodziny. 

  

Jak upamiętnić tych, których już z nami nie ma? 

  

 Wydzielcie fragment pokoju, aby był specjalnym miejscem, w którym 

gromadzić będziecie pamiątki związane z osobą, która odeszła. Możecie 

postawić małą choinkę na półce obok zdjęcia tej osoby i świecę, by móc ją w 

dowolnym momencie zapalić. Postawienie obok krzesła daje wam i 

zaproszonym gościom szansę na zatrzymanie się i pomyślenie o osobie, która 

odeszła. Dzieci mogą otworzyć tam prezenty, jeśli chcą. 

 Udekorujcie bombki (klejem, flamastrami, brokatem). Umieśćcie na nich imię 

osoby, która zmarła, odeszła, jest nieobecna i narysujcie na nich coś, co ona 

szczególnie lubiła. Warto zachować te bombki na kolejne lata, wraz z 

informacją kto i kiedy je zrobił. To samo możecie zrobić, używając masy solnej 

i lepiąc z niej gwiazdki. 

 Wybierzcie się razem na grób zmarłej osoby i przyozdóbcie go na święta 

specjalnymi zniczami, choinką, stroikiem. Zostawcie upieczone przez was 

pierniczki. 

 Zaproponuj dzieciom wydmuchiwanie baniek mydlanych na wietrze, z 

poleceniem, by jednocześnie myślały o tym, co chciałyby powiedzieć 

nieobecnej osobie. 

 Podzielcie się wspomnieniami związanymi ze zmarłą osobą i zacznijcie 

tworzyć historię jej życia. Jeśli spędzacie święta całą rodziną, warto je nagrać. 

Możecie w to włączyć wspomnienia ze świąt, np. „Jaki najgorszy/najlepszy 



prezent dostałeś od niej/niego na Gwiazdkę?”, „Co najśmieszniejszego 

zrobił/a w Święta?”, „Co najbardziej lubił/a w czasie Świąt?”. 

 Napiszcie list do nieobecnego, wiersz, piosenkę, a może nawet kolędę. 

Możecie zacząć tak: „Gdybyś wróciła, choć tylko na 5 minut, powiedziałbym 

ci…”. 

  

Prezenty i Święty… 

Zapoznanie dzieci z tradycją obdarowywania się w okresie świątecznym może 

wzbudzić lub rozwinąć w nich wiele zachowań prospołecznych. Wspólne planowanie, 

obmyślanie, kupienie, a jeszcze lepiej – samodzielne wykonanie i zapakowanie 

prezentu, skłania nas do myślenia o potrzebach i oczekiwaniach innych osób. To 

ważna umiejętność dla rozwoju dziecięcego umysłu i emocjonalności! 

  

 
  

Dobra nauka wybaczania… 

Tradycja dzielenia się opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń towarzyszy 

świętom Bożego Narodzenia od zawsze. Rzadko jednak patrzymy na ten obrządek 

jako na mądrą lekcję dobrego wybaczania. Przy wigilijnym stole zasiadają wszyscy 

domownicy, odkładając na bok konflikty, waśnie, niedopowiedzenia, niewyjaśnione 

sprawy, problemy i kłopoty dnia codziennego. Jesteśmy ze sobą tu i teraz – życzymy 



sobie nawzajem spokoju, cierpliwości i powodzenia. To bardzo jednoczy, pokazuje, 

że choćby działo się najgorsze, mamy siebie nawzajem. To ogromnie ważny przekaz 

dla małego dziecka, dający mu poczucie przynależności i akceptacji. Starajmy się 

więc dbać o ten element świąt szczególnie. 

 

Choinka, prezenty, życzenia… 

Choć wydawać by się mogło, że ubieranie choinki, pakowanie prezentów czy 

przygotowywanie kartek z życzeniami to wprawdzie miłe dzieciom, ale nie do końca 

rozwijające zajęcie, jesteśmy w błędzie. Aktywności te bowiem w znakomity sposób 

rozwijają zdolności manualne dzieci – w szczególności jeśli same zaprojektują i 

wykonają choinkową ozdobę. Ponadto kreują twórczość i pomysłowość dziecięcą, 

sprzyjają planowaniu, samodzielności i samoskuteczności. Kartki z życzeniami 

natomiast przyczyniają się do wzmacniania naturalnej więzi dzieci z bliższymi i 

dalszymi członkami rodziny. 

  

Agnieszka Gąstoł-Olbrycht 

psychoterapeuta, psycholog 

pedagog specjalny 

 

 

 

 



Najciekawsze 
tradycje 

bożonarodzeniowe 
na świecie 

 
Tradycje bożonarodzeniowe na świecie mogą znacząco różnić się 
od tych, jakie są nam bliskie i znane. Święta Bożego Narodzenia w 
różnych krajach wyglądają nieco inaczej. W niektórych 
państwach nie ma np. zwyczaju łamania się opłatkiem, jest za to 
pocałunek pod jemiołą, dzielenie się chlebem i świnka z 
marcepanu. 

 

Jak wyglądają święta w innych krajach? Czasami są podobne do naszych „polskich 

świąt”, jednak niekiedy zupełnie odmienne. Święta Bożego Narodzenia bez opłatka 

na stole? To możliwe! Nie wszędzie na świecie Boże Narodzenie obchodzone jest w 

taki sam sposób, a niektóre tradycje bożonarodzeniowe na świecie mogłyby nas 

zadziwić. Jakie zwyczaje bożonarodzeniowe są kultywowane w różnych częściach 

globu? Oto ciekawostki o zagranicznych świętach i nietypowych tradycjach.  

 
Boże Narodzenie w Hiszpanii – tanecznie i 

wesoło 
Jedną z tradycji w Hiszpanii jest ceremonia tańca „Baile de los Seises”, która odbywa 

się zawsze 8 grudnia. Ludzie tańczą na ulicach w rytm tamburynów, grzechotek i 

kastanietów. Przyozdabiają też domy i ulice kolorowymi światełkami oraz 

budują szopki bożonarodzeniowe. Na hiszpańskim wigilijnym stole nie znajdziecie 

opłatka, zamiast niego przygotowywana jest chałwa. 

 

Święta Bożego Narodzenia w Niemczech 
To właśnie w Niemczech została zapoczątkowana tradycja ubierania choinki na 

święta Bożego Narodzenia. Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech nieco różnią 



się od tych polskich – na wigilijnym stole potrawy są raczej skromne, bardziej 

uroczyście traktuje się bożonarodzeniowy obiad. 

Niemcy składają sobie życzenia, jednak nie dzielą się opłatkiem. 25 grudnia na stole 

króluje między innymi: gęś z ziemniakami lub knedlami, pieczona kiełbasa, potrawy 

z kiszonej kapusty. Prezenty nie są chowane pod choinką, lecz stawiane na stole. 

Tradycją bożonarodzeniową w Niemczech jest również przygotowywanie na czas 

świąt Weihnachtsstollen, czyli strucli nadziewanej bakaliami.  

 

Boże Narodzenie w Anglii 
Tradycja bożonarodzeniowa w Anglii to przede wszystkim indyk, pudding i skarpety 

na prezenty. Tak w skrócie można opisać święta w Wielkiej Brytanii. Pieczony indyk 

i płonący pudding to tradycyjne potrawy, bez których angielska Wigilia nie mogłaby 

się odbyć. I jeszcze bez dziecięcych skarpet świątecznych pozawieszanych na 

drzwiach w nadziei na to, że następnego dnia wypełnią się prezentami. 

Wiecie, że tradycja pocałunku pod jemiołą, który ma przynieść szczęście, wywodzi 

się właśnie z Wielkiej Brytanii? To również tutaj zapoczątkowano zwyczaj wysyłania 

kartek świątecznych. 

 

Boże Narodzenie w Rosji 
Rosjanie obchodzą Boże Narodzenie 7 stycznia (według kalendarza juliańskiego). 

Udają się wtedy do cerkwi, odbywa się tam Liturgia Narodzenia Pańskiego, która 

zaczyna się zwykle po północy. W prawosławnej tradycji Boże Narodzenie nie 

odgrywa aż tak dużej roli jak w kościele katolickim. Bardziej uroczyście obchodzi się 

Nowy Rok. 

Tradycje świąteczne w Rosji są bardzo podobne do naszych zwyczajów 

bożonarodzeniowych. W Wigilię Bożego Narodzenia, czyli Soczelnik, Rosjanie 

zasiadają do stołu, na którym podobnie jak u nas, jest 12 potraw. Jest także pięknie 

przystrojona choinka. Zamiast opłatkiem prawosławni Rosjanie dzielą się z 

rodziną prosforą, czyli święconym chlebem. Prezenty dzieciom przynosi Dziadek 

Mróz.  

 

Boże Narodzenie we Włoszech 
Włosi 24 grudnia wraz z bliskimi zasiadają do wigilijnej kolacji. Na świątecznym 

stole znajduje się 13 dań. Je się wtedy potrawy postne, ryby i warzywa. Na drugi 

dzień jest uroczysty obiad, również w gronie rodzinnym, jednak nie jest on już 



postny. 

 

Włosi nie łamią się z najbliższymi opłatkiem i nie składają sobie świątecznych 

życzeń. Pierwszego dnia świąt rano Babbo Natale przynosi prezenty. 

Najważniejszym symbolem świąt Bożego Narodzenia we Włoszech są świąteczne 

szopki, czyli włoskie presepe. 

Święta Bożego Narodzenia w Szwecji 
W Szwecji przygotowania do świąt rozpoczynają się już na początku grudnia. 

Szwedzi zaczynają wtedy przystrajać swoje domy. Wigilia nie jest postna, podaje się 

mięso, a także ryby. Podobnie jak u nas, Szwedzi przystrajają choinkę. Prezenty 

natomiast rozdaje Jul Tomte, przyjazny krasnal z brodą. Szwedzi nie mają zwyczaju 

chodzenia na pasterkę.  

Zwyczaje bożonarodzeniowe w Austrii 
 

Tradycją świąteczną w Austrii są jarmarki bożonarodzeniowe – te najsłynniejsze 

organizuje się w Wiedniu. Podobnie jak u nas, w Austrii kolęduje się podczas 

świąt: Kolęda „Cicha Noc” pochodzi właśnie z tego państwa. Zgodnie z wigilijną 

tradycją czyta się również fragmenty Biblii. 

Prezenty austriackim dzieciom przynosi Kristkindl, który symbolizuje Dzieciątko 

Jezus. Najpopularniejszym świątecznym wypiekiem jest ciasto z mleka, mąki, soli, 

masła i miodu z dodatkiem bakalii – tiroler zelten. Na świątecznym stole w Austrii 

znajdą się także pieczone migdały i kasztany oraz karp lub pieczona kaczka. 

Tradycje świąteczne w Czechach 
W Czechach w związku ze świętami Bożego Narodzenia piecze się tradycyjne 

ciasteczka tzw. cukroví. Wigilia jest najważniejszym świątecznym momentem 

okresu bożonarodzeniowego. Tego dnia należy cały dzień pościć, nagrodą za to ma 

być zobaczenie „złotej świnki”. Wieczerza składa się między innymi z zupy rybnej, 

smażonego karpia. Nie ma jednak zwyczaju dzielenia się opłatkiem, choć Czesi 

składają sobie życzenia. Tak jak w innych państwa, w Czechach także jest zwyczaj 

przystrajania choinki. 

 

 



Wytwornie, czyli francuskie tradycje świąteczne 
 

Tak jak u nas święta nie mogą odbyć się bez karpia, tak we Francji głównym 

bożonarodzeniowym daniem jest indyk nadziewany kasztanami. Do popicia 

zamiast kompotu z suszu, serwowany jest… szampan. Na deser podawana jest 

rolada w kształcie pnia drzewa, czyli „Buche de Noel”. 

 

A gdzie choinka? Świąteczne zwyczaje w Grecji 
Jeśli nie wyobrażasz sobie Bożego Narodzenia bez pachnącej, przystrojonej choinki, 

raczej nie wybieraj się w tym czasie do Grecji. W tym kraju tradycja choinek nie jest 

zbyt popularna. Za to coraz więcej miast przystraja się na święta w dekoracje i 

światełka. Na greckim  wigilijnym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb 

Chrystusa), czyli okrągły bochenek z krzyżem, wokół którego układa się z ciasta 

symbole obrazujące wszystko, co oznacza długotrwałość. Możecie się zdziwić, ale 

ryby po grecku w Grecji nie skosztujecie, nie tylko w święta. 

 

Dania: Boże Narodzenie zupełnie na słodko 
Ciekawie prezentuje się wigilijne menu w Danii. Podawane są tu: pieczona gęś z 

jabłkami, słodki ryż z cynamonem i budyń z ryżem. Z tym ostatnim daniem 

związana jest dodatkowa tradycja. Zawsze do jednej porcji gospodyni wkłada 

migdał. Kto go znajdzie, dostaje… świnkę z marcepanu (żeby było jeszcze bardziej 

słodko), która ma zapewnić szczęście na kolejny rok. Nie wiadomo, czy rzeczywiście 

cały rok będzie udany, ale na pewno zwycięzca zapewni sobie słodką chwilę 

przyjemności, konsumując ową świnkę. 

 

Australia: tradycja kolędowania i… surfowania 
W Polsce, gdy tylko przychodzi grudzień, wypatrujemy śniegu w nadziei na „białe 

święta”. W Australii wypadają one w środku letnich wakacji, więc z klimatu naszych 

wymarzonych świąt nic tam nie pozostaje. Australijczycy uwielbiają jednak spotykać 

się na wspólnym kolędowaniu na świeżym powietrzu przy świecach (ang. Carols by 

Candlelight). Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna to również dla nich doskonały 

czas na relaks, np. na desce surfingowej. 

 

Wakacyjne Boże Narodzenie w RPA 
W Republice Południowej Afryki Święta Bożego Narodzenia przypadają w... wakacje. 

Czas wolny od szkoły i pracy najczęściej spędzany jest w gronie bliskich na łonie 



natury, a kolędnicy, podobnie jak w Australii, śpiewają kolędy przy świeczkach. 

Najważniejszym momentem świąt Bożego Narodzenia w RPA, nie jest jak w Polsce 

Wigilia i wieczorna wieczerza, a poranne nabożeństwa w Pierwszy Dzień Świąt. Na 

tradycyjnym świątecznym stole znajdziemy pieczonego indyka, pieczeń wołową, a 

ze słodkości babeczki mince pies, żółty ryż z rodzynkami, czy pudding śliwkowy. 

W niektórych państwach panują też świąteczne 
tradycje, które dla nas mogą okazać się ogromnym 

zaskoczeniem. To między innymi: 

 Chowanie mioteł w dniu Wigilii – to świąteczny zwyczaj w Norwegii. Kiedyś 

wierzono, że w Wigilię złe duchy i czarownice budzą się ze snu i biorą z 

cudzych domów miotły, by na nich odlecieć. Do dziś zabezpiecza się więc 

miotły przed kradzieżą. 

 Oczyszczanie w saunie – to tradycja panująca w Finlandii. Finowie wierzą, że 

parowa kąpiel oczyści się ich ciało, a także ducha. 

 Jedzenie z KFC – choć Japończycy nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia, to 

bardzo podoba im się świąteczna atmosfera. W trakcie świąt zazwyczaj 

jednak delektują się... kubełkiem z KFC! Sieć restauracji przygotowuje na 

ten okres specjalną świąteczną ofertę. 

 Rzucanie butem – rozpowszechniona w Czechach tradycja polega na 

rzucaniu butem podczas świąt (plecami do drzwi i za siebie, przez ramię) w 

celu znalezienia męża. Jeśli nosek buta będzie wskazywał drzwi, oznacza to, 

że niebawem kobieta wyjdzie za mąż. 



 

 

 

 

Kochane przedszkolaki! 
 

Zawitała do nas  zima. Mamy nadzieję że śnieg i piękna pogoda będą  

sprzyjać zabawom na świeżym  

powietrzu. Pamiętajcie, iż pozornie beztroskie zabawy na sankach czy 

bitwa śnieżna mogą być  

niebezpieczne, jeśli odbywają się w nieprzemyślany sposób i w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na śniegu czy lodzie o wypadek 

nie trudno. Dlatego mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo w czasie 

zimy i zbliżającego się wypoczynku zimowego pragniemy przypomnieć 

kilka podstawowych zasad, jakie należy przestrzegać podczas zimowych 

zabaw. 

 

 



 -  KODEKS POSTĘPOWANIA W CZASIE  ZIMY   

 
Idąc w pobliżu ulicy zachowaj szczególną ostrożność 

Zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni 

Jazdę na łyżwach i nartach trenuj tylko na lodowisku 

Do jazdy na nartach wybieraj oznaczone stoki i odpowiednie to Twoich umiejętności 

Kulig organizuj pod nadzorem dorosłych 

Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami 

Przerwij śnieżną bitwę, jeśli kolega/koleżanka ma dosyć 

Nie baw się na zamarzniętych jeziorach, stawach czy rzekach 

Nie strącaj zwisających z dachów sopli 

Nie chodź w przemoczonym ubraniu 

Zawsze zakładaj czapkę, rękawiczki i szalik 

Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów 

Nie ufaj obcym osobom 

W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji koniecznie powiadom osoby dorosłe 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


