
Zwyczaje 
świąteczne w 
różnych 
zakątkach świata



Boże Narodzenie

• Pierwsza wzmianka o 

Bożym Narodzeniu jest z 

354 roku

• Różne były terminy świąt -

styczeń, marzec, kwiecień a 

nawet maj.

• Ostatecznie wybrano datę 

25 grudnia



Polska
• Wieczerza Wigilijna zapada 

po zmroku, gdy na niebie 

pojawi się pierwsza gwiazdka

• Pod białym obrusem 

chowamy symbolicznie siano

• Mamy 12 potraw wigilijnych

• Przy stole zostawiamy jedno 

wolne miejsce

• Najważniejszy jest opłatek



Hiszpania
• Odpowiednikiem opłatka 

jest chałwa

• Wigilia rozpoczyna się po 

Pasterce

• Po Wigilii wszyscy 

wychodzą na ulice, świętują, 

kolędują i bawią się do rana

• Prezenty rozdawane są 6 

stycznia na Trzech Króli



Wielka Brytania
• Wigilia rozpoczyna się 

w południe.

• Obiad/Wigilia składa 

się z Indyka i 

"płonącego puddingu"

• Dzieci wywieszają za 

drzwi świąteczne 

skarpety i tam nazajutrz 

rano odnajdują 

prezenty

• W Anglii narodził się zwyczaj 
pocałunków pod jemiołą



Szwecja
• Święta rozpoczynają się 13 

grudnia w dniu św. Łucji

• Ważnym elementem są 

pierniczki świąteczne

• Szwedzi nie śpiewają kolęd, 

ale tradycją jest taniec wokół 

choinki



Niemcy

• Kultywują zwyczaj odwiedzin 

Mikołaja

• Zamiast czekać na jego 

odwiedziny wystawiają buty za 

drzwi, w których rankiem dzieci 

znajdują prezenty



Francja
• Dzieci wierzą, że prezenty 

przynosi Jezus, które w 

Wigilijną noc wkłada się do 

bucików ustawionych przy 

kominku.

• We Francji nie ma Wigilii, 

świętują uroczysty obiad 25 

grudnia, jedzą indyka 

nadziewanego kasztanami



Meksyk
• 15 grudnia pod sufitem wiesza się 

pinatę wypełnioną słodyczami

• Głównym daniem Wigilijnym jest 

wędzony dorsz z papryką i oliwą



Stany 
Zjednoczone

• Nie świętują Wigilii

• Kładą bardzo duży nacisk 

na ozdoby i dekorację 

świąteczne

• Jedną z ważniejszych 

tradycji jest dawanie 

prezentów, piętrzą się one 

pod choinką.

• Dzieci otwierają prezenty 

w świąteczny poranek.



Australia

• Z racji panującego klimatu, Święta Bożego 
Narodzenia spędzane są w niecodziennej 
scenerii

• Ludzie gromadzą się na plaży, przy 
rozłożonych obrusach, na których znajduje 
się pieczony indyk, ciasteczka z bakaliami 
oraz owocowe puddingi



Wesołych Świąt 
Bożego 
Narodzenia


