
MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA   

KILKA SŁÓW WSTĘPU 

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku,  

a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy 

obchodów świąt Bożego Narodzenia.  Świętowano w styczniu, marcu, 

kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - 

dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali 

Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". 

  

  

ZWYCZAJE I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE 

Uroczystemu świętowaniu w domu rodzinnym, jaki i kościele piękna 

nadają zwyczaje i obrzędy, które są do dzisiaj pielęgnowane. Stanowią 

one bardzo osobliwą liturgię domową. Najczęściej są to symbole wraz  

z połączonymi z nimi obrzędami. 

  

ADWENT 

Jest czasem radosnego oczekiwania i wielkich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 

Dla adwentu charakterystyczne są wieńce. Zazwyczaj są w nich cztery świece, które 

zapalamy kolejno w następujących po sobie tygodniach adwentu: w pierwszą niedzielę 

jedną, w drugą dwie, w trzecią trzy, a w czwartą cztery. 

  

Jak wykonać lampion adwentowy? 

• potrzebne materiały: 

• kolorowa, pocięta lub postrzępiona bibuła 

• klej ,,Wikol” 

• niezbyt duży słoik 

• pędzelek 

• podgrzewacz lub inna świeczka 

• wstążka materiałowa 

sposób wykonania: 

• Na czysty i umyty słoik stopniowo z pomocą pędzelka nanosimy klej. 

• Do posmarowanych klejem powierzchni przyklejamy kolorowe kawałki bibuły. 

• Oklejamy tak, by zapełnić dokładnie całą powierzchnię. 

• Gdy okleimy już cały słoik, owiązujemy go wstążką i wkładamy do środka 

świeczkę. 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Święty, któremu poświęcony jest dzień 6 grudnia. Dziś kojarzymy go 

najczęściej ze zwyczajem obdarowywania dzieci prezentami.  

W dawnej Polsce odwiedzał domy w asyście diabła, prowadzonego na 

łańcuchu i dwóch aniołów. Grzecznym dzieciom Mikołaj wręczał 

prezenty, niegrzeczne dostawały rózgą z gałązek brzozy. Musiała ona 

wisieć aż do następnych odwiedzin. 

                                                           

Historia Świętego Mikołaja: 

https://www.youtube.com/watch?v=54yq7WSaTJs 

Kolorowanki: 

https://www.e-kolorowanki.eu/boze-narodzenie/ 

Piosenki o Świętym Mikołaju: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo 

https://www.youtube.com/watch?v=cnEvt6FTmlI 

https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 

  

CHOINKA 

 

Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? 

Piękna góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową zawdzięczamy 

Niedźwiedziowi. Gdy doszła do niego wieść o narodzeniu Jezusa, 

pobiegł czym prędzej do Betlejem. Martwił się tylko, że nie miał dla 

Dzieciątka żadnego godnego prezentu. Postanowił ofiarować to, co było 

do zdobycia w lesie. Ułamał piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze 

przechodził przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka. 

Krople wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły jak diamenty. Na 

gałęziach zasiadły ptaszki, a niedźwiedź wszystko to zaniósł do szopki  

i przed Dzieciątkiem postawił. Od tej pory dzieci stroją choinki  

i wieszają na nich wszelkie świecidełka. 
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Choinka z makaronu: 

https://www.youtube.com/watch?v=LPb-_fDNh-Y 

Choinka z papieru origami: 

https://www.youtube.com/watch?v=OYXg0xq9A5M 

Bajka – Choinka: 

https://www.youtube.com/watch?v=B1vlVBpg_WU 

Piosenka – „Nie miały aniołki choinki na święta” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xHBK3w3Ts 

  

OZDOBY CHOINKOWE 

One też mają swoje znaczenie, np.: 

• jabłka, owoce - symbol zdrowia, 

• gwiazdka - przypomina gwiazdę Betlejemską i jest symbolem narodzenia  

i czystości, 

• lampki albo świece - przypominają przyjście na świat Światłości czyli 

Jezusa. Są też symbolem ogniska domowego. 

• łańcuch - symbolizuje węża - kusiciela. To również oznaka więzów 

rodzinnych, które podczas świąt są szczególnie silne. 

  

Aniołek z papieru na choinkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pk0goxMvsA 

Bombka na choinkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=ndUT2GMdhk8 

  

PREZENTY 

Dawniej dzieci dostawały prezenty tylko 6 grudnia. Pod koniec XVIII w. w bogatych 

dworkach szlacheckich zaczęli dostawać je wszyscy domownicy 

w dniu Wigilii. Dzieci otrzymywały słodycze i zabawki,  

a młodzież – ozdobne karteczki z życzeniami dotyczącymi 

zamążpójścia. Dorośli natomiast otrzymywali bogate futra, 

naszyjniki, ozdobne pasy. Teraz wszyscy wszystkim, dają 

choćby najmniejszy upominek. 
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WIGILIA 

 

 

 

 

Wigilia jest dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. Słowo wigilia pochodzi od 

łacińskiego vigilare, co znaczy: czuwać, być czujnym. W Kościele od starożytności 

obchodzono wigilie, czyli czuwano, aby o północy godnie powitać nadejście dnia 

świątecznego. W wigilię Bożego Narodzenia gromadzimy się  

w gronie najbliższych, by oczekiwać przyjścia Jezusa. Polska tradycja nakazuje zasiąść 

do wieczerzy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie. Gwiazdka ta jest symbolem 

Gwiazdy Betlejemskiej. 

 

WIECZERZA WIGILIJNA 

• Na początku wieczerzy wigilijnej odczytuje się fragment Ewangelii mówiący  

o narodzeniu Jezusa. Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie 

wzajemnie życzenia. 

• Pod obrus wkłada się sianko. Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym według 

tradycji narodził się Pan Jezus. 

• Jak głosi tradycja na stole powinno znaleźć się 12 potraw wigilijnych. Ta liczba 

przypomina nam o 12 apostołach i o tym, że mamy 12 miesięcy roku. W tym dniu 

na stole królują ryby (karp wigilijny, śledzie), potrawy z nasion (groch, mak), 

kapusta, grzyby, postny barszcz, kompot z suszu itp. 

 

CO KIEDYŚ ROBIONO PO WIGILII? 

W dawniejszych czasach po Wigilii gospodarze wychodzili sprawdzić swoje obejścia. Aby 

zwierzęta dobrze się chowały, udawali się do nich ze specjalnym barwionym opłatkiem. 

Powiadają, że tego dnia zwierzęta mówią ludzkim głosem. Najwięcej mógłby powiedzieć 

pies, bo on według wierzeń ludowych widzi duchy tych, co mają umrzeć i duszyczki tych, 

którzy mają się dopiero urodzić. Psu jednak opłatka dawać nie wolno. 
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Wieczór wigilijny 

Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

Na talerzach kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

dziadek z babcią, krewni. 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice, 

już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń. 

Kiedy mama się dzieliła 

ze mną tym opłatkiem, 

miała w oczach łzy, widziałem, 

otarła ukradkiem. 

Nie wiem, co też mama chciała 

szepnąć mi do ucha: 

bym na drzewach nie darł spodni, 

pani w szkole słuchał... 

Niedojrzałych jabłek nie jadł, 

butów tak nie brudził... 

Nagle słyszę, mama szepce: 

- Bądź dobry dla ludzi. 

PIERWSZA GWIAZDKA 

Na pamiątkę Gwiazdy Betlejemskiej, którą gdy ujrzeli Mędrcy, w Polsce rozpoczyna się 

uroczystą wieczerzę. Nie zasiada się do wieczerzy wigilijnej "zanim gwiazda nie zwoła 

wszystkich do połamania się opłatkiem". Jest to bardzo stary zwyczaj przestrzegany do 

dnia dzisiejszego. 

Gwiazdka na choinkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=sgHUCnRgMs0 

Piosenka – „Świeć gwiazdeczko” 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 

SIANKO POD OBRUSEM 

Przypomina o miejscu narodzenia Jezusa. Garstka sianka pod wigilijnym obrusem 

symbolizuje żłóbek, w którym leżało Dzieciątko Jezus. 

Zadanie do wykonania: W Wigilię przygotuj sianko i włóż je pod 

wigilijny obrus. 
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OPŁATEK 

Łamanie się opłatkiem symbolizuje łamanie chleba przez 

Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. W dzisiejszej postaci 

opłatki dotarły do Polski w XV w. Dzielenie się rozpoczyna pan 

domu lub najstarszy syn. Każdy łamie się z każdym, a dopiero 

potem można zasiąść do stołu. Dzisiaj jest to już wyłącznie polski 

zwyczaj. 

  

  

PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE 

Pozostawione dla Jezusa w osobie biedaka. Przy wigilijnym stole powinno, zawsze stać 

puste nakrycie dla nieobecnych i biednych, którzy mogą zapukać do naszych drzwi. 

 

JEMIOŁA 

Jemioła niesie pokój, szczęście i miłość, dlatego na Boże Narodzenie dobrze jest powiesić 

ją w domu, najlepiej nad drzwiami. Dawny obyczaj każe przystroić stroik z gałązek 

świerku lub jodły jabłkami i orzechami. Dawniej wizyta kawalera w święta traktowana 

była jako deklaracja małżeństwa, zwłaszcza, gdy stanął pod jemiołą i próbował zerwać  

z niej jabłko. Jeżeli dziewczyna nie protestowała, oznaczało, że odwzajemnia uczucia 

chłopca. 

 

PASTERKA 

Zanim wybija północ, ludzie udają się uroczystą mszę świętą odprawianą o północy na 

pamiątkę hołdu złożonego Bożemu Dziecięciu przez pasterzy. Mszę ta rozpoczyna jedno 

z najważniejszych świąt  w roku, czyli Boże Narodzenie. Ludzie odwiedzają także szopkę, 

która w kościele jest zawsze pięknie przystrojona. 
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JASEŁKA 

Jasełka po staropolsku to po prostu żłób, rodzaj drabinek, jeszcze dziś stosowanych, które 

służą do podawania bydłu czy koniom siana. Stawia się je także w lasach, by podkarmiać 

zwierzynę łowną. W żłóbku został złożony Chrystus po swoim narodzeniu. Zatem 

"jasełka" prezentują, sceny na temat przyjścia Chrystusa Pana na świat. 

Początków jasełek poszukują historycy u św. Franciszka z Asyżu, który w 1223 roku 

zainscenizował pierwszą "żywą" szopkę. Tej nocy niewielka grota w pobliżu Greccio była 

miejscem, gdzie na oczach okolicznych wieśniaków po raz pierwszy rozegrała się scena 

narodzin Jezusa. Pomysł ten został szybko rozpowszechniony przez współbraci św. 

Franciszka - zakonników franciszkanów, którzy w krótkim czasie rozpowszechnili się po 

całej Europie niosąc ze sobą zwyczaj budowania żłobka i wystawiania jasełek. 

  

Jasełka: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgcrJ9POtNU 

https://www.youtube.com/watch?v=EMLpNc-dbII  

  

KOLĘDOWANIE 

 

W drugi dzień świąt, dzień Św. Szczepana rozpoczyna się 

okres kolędowania. Chodzenie po kolędzie to zwyczaj 

obchodzenia domów przez kolędników ze śpiewaniem 

kolęd i pastorałek z ludową tradycją Bożego Narodzenia. 

Poprzebierani kolędnicy, z gwiazdą na kiju i szopką, w 

towarzystwie anioła i diabła, wodzili ze sobą różne 

postacie - zależnie do regionu - kozę, turonia, 

niedźwiedzia, bociana, koguta i żurawia. Kolędnicy 

chodzą od domu do domu, śpiewają kolędy, życzą 

mieszkańcom pomyślności, a w zamian dostają np.: 

słodycze. 

  

  

Kolędnicy: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOOjhyRQmtc 

https://www.youtube.com/watch?v=z2UUntlsJp0  

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach: 

http://www.lubanski.eu/zwyczaje-i-obrzedy-bozonarodzeniowe-w-roznych-krajach/ 
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ZAGADKI 

Choinkowe ozdoby 

okrągłe jak słońce, 

jak ono złociste 

i blaskiem świecące. 

Już słychać kolędy. 

Drzewka pachną wokół. 

Pora na kolacje, 

najważniejszą w roku. 

Drzewko to zawsze zielone, 

na czas Gwiazdki wystrojone. 

Pod nim zaś Mikołaj Święty, 

pozostawił nam prezenty. 

Co to za kochany święty, 

co przynosi nam prezenty. 

Kiedy gwiazdka już zaświeci, 

on obdarza wszystkie dzieci. 

Jeden raz to święto w roku, 

łza się zawsze kręci w oku. 

Gdy choinka się zieleni, 

tysiącem kolorów mieni. 

Dzień to w istocie wspaniały, 

Jezus w żłóbku leży mały. 

Chociaż zimno, chociaż mrozi, 

ciepło do serc już przychodzi. 

Przyjechali na wielbłądach, 

nisko się skłonili. 

I Dzieciątku, godne króla, 

dary zostawili. 

Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, 

radośnie Wam Święta płyną, 

a Bóg nowonarodzony 

w żłóbku śpi rozanielony. 

W centralnym miejscu stołu leży, 

między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom ………. . 



 QUIZ 

Jak nazywa się miejscowość w której urodził się Pan Jezus? 

a) Betlejem 

b) Jerozolima 

c) Palestyna 

  

Co mędrcy przynieśli w darze Jezusowi? 

a) owoce, mleko, chleb 

b) złoto, mirę, kadzidło 

c) baranka, złoto, chleb 

  

Gdzie leżał Pan Jezus po swoim narodzeniu? 

a) w grocie 

b) w gospodzie 

c) w stajence 

  

Jak nazywamy uroczystą kolację, którą spożywamy 24 grudnia? 

a) Wigilia 

b) Pasterka 

c) Kolacja świąteczna 

  

  

Jak nazywają się pieśni śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia? 

a) Maryjne 

b) Wielkopostne 

c) Kolędy 

  

Jak nazywa się Msza Św., na którą idziemy w nocy po wieczerzy wigilijnej? 

a) Pasterka 

b) Roraty 

c) Rezurekcja 

  

Jak nazywali się trzej mędrcy, którzy przybyli do Jezusa z darami? 

a) Konrad, Szymon, Melchior 

b) Kacper, Melchior, Bolesław 

c) Kacper, Melchior, Baltazar 



  

Co wskazywało mędrcom drogę do Jezusa? 

a) słońce 

b) księżyc 

c) gwiazda 

  

Co kładziemy pod obrusem na pamiątkę pierwszego posłania Jezusa? 

a) słomę 

b) siano 

c) gałązki świerkowe 

  

Co symbolizuje zielone drzewko? 

a) życie 

b) śmierć 

c) święta 

  

Kiedy rozpoczyna się wieczerza wigilijna? 

a) po południu 

b) w nocy 

c) po pojawieniu się pierwszej gwiazdki 

  

Ile potraw powinno być na wigilijnym stole według tradycji? 

a) 9 

b) 12 

c) 6 
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