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                  ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

  Świąteczne zwyczaje

choinka

Jednym z
zapomnianych
elementów Bożego
Narodzenia była
zielona gałązka
świerków czy sosen,
którą przybijano do
płotów czy drzwi lub
zdobiono nią wnętrze
domu. Uważana była
za symbol zdrowia,
sił witalnych i
dobrobytu.
Przedstawiano je też
w formie
podłaźniczek, które
dekorowano

jabłkami, orzechami
łańcuchami czy
słomą. Wszystko to
miało być symbolem
obfitości.

Przed dekorowaniem
choinek, który
wywodził się z
Niemiec w Polsce był
inny zwyczaj na
wprowadzanie magii
świąt do domów.
Wówczas w 15 wieku
ludność polska nie
ubierała świerków
tylko swoje domy.
Wysyłano mężczyzn
do lasu w
poszukiwaniu drzew
świerku. Później
zbierano gałązki tego
drzewa i zanoszono
do domu. Wtedy cała
rodzina przyczepiała
te gałązki wszędzie

gdzie się tylko dało:
na płocie, ścianach,
drzwiach, oknach.
Inna rzeczą która
dekorowano dom
była słoma. Tak jak
gałązki świerku
umieszczano snopy
zboża w każdym
wolnym kącie. Miało
to symbolizować o
pokoju w rodzinie.

W dawnych czasach
uważano, że
wieczerza wigilijna
musi odbywać się w
zgodzie i radości.
Przy stole nie mógł
siadać nikt kto się
kłócił. Zwłaszcza na
wsi był jeden
zwyczaj. Gospodarz
zapraszał

na wieczerzę
pokłóconych
sąsiadów (oni o tym
nie wiedzieli) po to
żeby podzielili się
opłatkiem, podali
sobie ręce na zgodę
i zapomnieli co ich
rozłączyło.

Zarówno dawniej,

jak i dzisiaj wiele
osób w okresie
świątecznym śpiewa
kolędy. W tym
zwyczaju nastąpiła
jednak pewna
zmiana. Dawniej,
częstym zjawiskiem
było przebieranie się
za różne postacie i
chodzenie od domu

do domu. Kolędnicy
śpiewali oraz
składali życzenia
mieszkańcom. W
nagrodę
otrzymywali drobne
prezenty,
najczęściej słodycze
lub pieniądze. Dziś
większość rodzin
kolęduje jedynie we
własnym gronie. 

podłaźniczki

Stosunkowo
niedawno był
zwyczaj zostawiania
jednego pustego
miejsca przy stole
dla zbłąkanego
wędrowca. Uważam,
że teraz coraz mniej
osób pamięta o tym
zwyczaju.

Kiedyś zamiast
choinki wieszano na
sufitach tzw.
“podłaźniczki”. Były

to ozdobione gałęzie
jodły, sosny lub
świerku. Zwyczaj
najczęściej był
obchodzony na
wsiach. Zielony kolor
tych drzew iglastych
do dziś jest
symbolem nadziei
według wierzeń
kościelnych.

pixabay

wolne zasoby
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                                 WIENIEC ADWENTOWY?
                               ZRÓB WŁASNY - TO PROSTE!

Co ci się przyda?

 koło ze styropianu o średnicy 15-20 cm, 
elastyczny zielony drucik, klej do klejenia na gorąco, 
nożyce (najlepiej ogrodowe), 
kawałek drucika lub kilka wykałaczek, 
cztery grube świece, gałązki sosny, 
świerku lub jodły (wedle uznania), 
bombki, 
suszone pomarańcze, laski cynamonu, małe pierniki, anyżowe gwiazdki.

Przygotowanie
1. Do koła ze styropianu przymocuj gałązki iglaka i owiń je drutem. Dołóż kilka gałązek i ponownie obwiąż drutem. Powtórz czynność z

kolejnymi gałązkami – w ten sposób powstanie zielona baza wianka.
2. Przymocuj świece do wianka. Nożycami ogrodowymi przytnij prosty drucik lub wykałaczki do długości ok. 5-6 cm – na każdą świecę będą

potrzebne 4 takie kawałki. Każdy wbij w podstawę świecy. Następnie nałóż świece na wieniec w miejscu dwunastej, szóstej, trzeciej i
dziewiątej godziny. Delikatnie dociśnij, aby wbić druty w zielone podłoże i styropian.

3. Teraz najprzyjemniejsza część pracy – dekorowanie wieńca. To dobry moment, aby twój maluch wykazał się wyobraźnią. W nasze j
propozycji mamy aromatyczne ozdoby. Przytwierdzamy je za pomocą kleju na gorąco (to zadanie dla rodzica).
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             ŚWIĄTECZNY SEANS FILMOWY
         CO OBEJRZEĆ W WOLNYM CZASIE?

popcorn

Boże Narodzenie to czas kiedy w telewizji są emitowane różne ciekawe filmy.
 
Można je oglądać, ponieważ nie ma wtedy szkoły-nauki.                
Moim ulubionym świątecznym filmem jest ,,Kevin Sam W Domu''. Film ten jest puszczany co
roku w święta Bożego Narodzenia na stacji Polsat.

 Lubię go oglądać, ponieważ jest wesoły, szalony, jego bohater ma dzikie pomysły i świetnie
radzi sobie, pomimo tego, że został zupełnie sam w domu. Myślę, że tak naprawdę ciężko było
by sobie poradzić w takiej sytuacji samemu.

Moim ulubionym
filmem o takiej
tematyce jest
komedia świąteczna
“Co wiecie o swoich
dziadkach?”. Film
idealny na familijny
wieczór. Grają tam
znani aktorzy jak Will
Ferrell, Mark
Wahlberg, Mel
Gibson, John
Lithgow i Linda
Cardellini. Aktorstwo
w tym filmie jest 
idealne i może to
rozśmieszyć nie
jedną osobę. Jest to
dalsza  część filmu 
“Tata kontra tata”
więc radzę obejrzeć
najpierw 1 część,
żeby wiedzieć co się
dzieje w kolejnej
części.

Moim ulubionym
filmem o tematyce
bożonarodzeniowej
jest “Holiday”.
Opowiada on o
dwóch kobietach
mieszkających w
innych krajach, które
na czas Świąt
zamieniły się
domami, aby
zapomnieć o swoich
codziennych
problemach. Ta
przygoda odmieniła
obie bohaterki, gdyż
poznały one nowych
ludzi, którzy pomogli
im odzyskać wiarę w
siebie. Film wzbudził
we mnie pozytywne
emocje, ponieważ
jest ciekawy - nie
było momentu, w
którym bym się
nudziła, albo akcja
rozwijałaby się za
wolno. Myślę, że
podobał mi się, bo
opowiada historię,
która mogłaby

zdarzyć się w
prawdziwym życiu.pixabay
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