Święta Bożego Narodzenia
Zwyczaje świąteczne praktykowane w europejskich krajach różnią się od siebie, wszystkie
jednak przypominają przede wszystkim o wartościach płynących ze Świąt Bożego
Narodzenia. Najwięcej zwyczajów związanych jest z Wigilią. Poza wyczekiwaniem na
pierwszą gwiazdkę wśród bożonarodzeniowych tradycji wymienia się:
 sianko pod białym obrusem - siano symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie,
nawiązuje do betlejemskiego żłóbka,
 opłatek - gest przełamania opłatka podkreśla szczególną więź łączącą nas z
najbliższymi oraz naszą gotowość do wybaczenia i pojednania,
 dodatkowe nakrycie - symbolizuje nowonarodzonego Chrystusa, który przychodzi na
świat i jest naszym szczególnym gościem. Podkreśla również chęć przyjęcia do
naszego domu wszystkich samotnych i potrzebujących, jest, ale też jest symbolem
pamięci o naszych nieobecnych lub zmarłych bliskich,
 świeca wigilijna - światło świecy ma być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i
Józefa, aby mały Jezus narodził się w każdym naszym domu,
 choinka symbolizuje rajskie drzewo poznania dobra i zła, często nazywana jest
również „drzewem życia”,
 postne potrawy podczas Wigilii - uroczysta kolacja w rodzinnym gronie, podczas
której spożywamy postne potrawy m.in. smażonego karpia, pierogi, kapustę z
grochem czy barszcz czerwony z uszkami,
 wspólne kolędowanie – radosne śpiewy wszystkich uczestników wieczerzy wigilijnej.
Prezentujemy kilka książek o zimie, świętach, które wprowadzą wszystkich w świąteczny
klimat i przedstawią ten czas, jako rodzinny i magiczny.
„Niezwykłe święta Kornelii”
autor: Agnieszka Stelmaszyk
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jednak mała Kornelia nie raduje się na ubieranie
choinki i lepienie uszek. Z wytęsknieniem oczekuje rodziców, aż nagle zjawia się czarodziej,
który ofiaruje jej porcelanową figurkę elfa.
„Samotne święta Oskara”
autor: Holly Webb

Mały Oskar – dalmatyńczyk wspaniale czuje się w nowym domu, jednak, gdy zbliżają się
święta i Hania często wychodzi na próby jasełkowe szczeniak czuje się samotny i bardzo
smutny.
„Franklin i prezent świąteczny”
autor: Paule te Bourgeois
Franklin uwielbia Boże Narodzenie. Z radością wiąże wstążki, gra na flecie kolędy, ubiera z
rodzicami choinkę, Uwielbia także dawać i dostawać prezenty, ale nie może się zdecydować,
co takiego podaruje w tym roku w prezencie biednym dzieciom.
Przygody dzieci z ulicy Awanturników”
autor: Astrid Lindgren
Tatuś Lotty mówi, że zanim pojawiły się dzieci, w ich domu było całkiem spokojnie. Lotta,
Jonas i Mia-Maria potrafią narozrabiać jak mało, kto. W tym zbiorze opowiadań, znajdziemy
historię o Bożym Narodzeniu.
„Poczytajmy o Bożym Narodzeniu”
autor: Bob Hartman
Z Bożym Narodzeniem zazwyczaj kojarzy nam się choinka, dzwoneczki, żłóbek,
pastuszkowie, świece i pierwsza gwiazdka, a także kolorowo zapakowane prezenty. Do tej
listy dodajmy jeszcze opowiadanie bajek, które może stać się pięknym zwyczajem w naszych
domach.
„Niezwykły Święty Mikołaj”
autor i ilustrator: Sven Nordqvist
Zbliża się Boże Narodzenie, w domu staruszka trwają przygotowania i rozmowy o Świętym
Mikołaju. Kot usłyszał od dzieci, że taki ktoś istnieje i przynosi prezenty, ale dlaczego nigdy
nie odwiedził ich domu?
„Skrzat nie śpi”
autor: Astrid Lindgren, Kitty Crowther
Ta książka opowiada o skrzacie, który opiekuje się domem i gospodarstwem położonym
głęboko w zaśnieżonym lesie. W nocy, gdy wszyscy śpią, odwiedza zwierzęta domowe w
stajni, oborze i kurniku, obserwuje również śpiących ludzi.
„Opowieści z doliny muminków”
Rozdział „Wigilia w Dolinie Muminków”
autor: Filippa Widlund, Alex Haridi, Cecilia Davidsson
Muminki są przekonane, że Wigilia to jakiś nieznany stwór, szykują się na jej przyjście i
robią wszystko, aby była zadowolona. Na końcu przekonują się, że Wigilia wcale nie jest taka
straszna, jak myśleli.
„Dzieci z Bullerbyn”
autor: Astrid Lindgren
Tu znajdziecie kilka rozdziałów o tradycyjnym obchodzeniu świąt w Bullerbyn.
„Dziadek do orzechów”
autor: Hoffmann E.T.A.
Opowieść przeniesie was w świat pełen zwrotów akcji, przyjaźni i miłości, te uczucia
towarzyszą nam podczas świąt.

”Opowieść wigilijna”
autor: Charles Dickens
Głównym bohaterem jest Ebenezer Scrooge, skąpiec, samotny i zgorzkniały człowiek,
czerpiący przyjemność z pomnażania swojego majątku. W wigilijną noc nawiedza go
pokutujący za swoje winy duch jego dawnego wspólnika w interesach, Jakuba Marleya.
Wizyta ta ma skłonić Scrooge’a do przemyślenia swojego życia i uchronić go przed
podobnym losem po śmierci.

