
BOŻE NARODZENIE 

w Polsce i Anglii 

 

 
 

 



Gdzie spędzacie czas Świąt Bożego Narodzenia? 
 

 

 

* 

POLSKA 

  

ANGLIA 

 

ODPOWIEDZI DZIECI 

Wigilię spędzamy w domu. 

W okresie świątecznym 

odwiedzamy nasze rodziny 

 i przyjaciół, żeby spędzić ten 

czas razem. 

Spędzamy czas świąt w domu. 

Niektórzy chodzą wtedy z wizytą 

do rodziny i przyjaciół. 

Zapraszamy też naszych 

dziadków i babcie na świąteczny 

obiad. 

RYSUNKI 

  

 

 



Czym dekorujecie dom? 
 

 

 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

 

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

W Wigilię dekorujemy choinkę 
szklanymi bombkami, światełkami, 

papierowymi i naturalnymi 
ozdobami, jak jabłka czy orzechy. 

Dekorujemy ozdobami i lampkami 
zasłony, drzwi i ściany naszych 

domów. Stół nakrywamy białym 
obrusem. Niektórzy z nas budują 

model betlejemskiej szopki z papieru 
i figurek. 

Dekorujemy choinki ozdobami i 
światełkami. Ustawiamy w domu 

świąteczne kartki. Niektórzy ozdabiają 
ściany domów kolorowymi lampkami. 

 
 

RYSUNKI 

 
 

 



Kiedy otrzymujecie świąteczne prezenty? 
 

 

 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

Większość z nas otrzymuje prezenty 
podczas Wigilii. Prezenty leżą wtedy 

pod choinką i mogą być otwarte 
dopiero po zjedzeniu kolacji. 

Otrzymujemy prezenty także podczas 
odwiedzania rodziny, ponieważ 

niektóre z nich zostały dostarczone 
przez pomyłkę pod inne choinki. 

Otrzymujemy prezenty w I dzień Świąt 
Bożego Narodzenia. Father Christmas 

przynosi je w Wigilię, kiedy śpimy. 
Przybywa na swoich saniach 

ciągniętych przez renifera i dostarcza 
prezenty przez komin. 25 grudnia, 

kiedy się budzimy, już tam są i możemy 
je otworzyć. 

RYSUNKI 

  

 

 



Kto przynosi wam prezenty? 
 

 

 

 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

W Polsce otrzymujemy prezenty od 
Dzieciątka - Małego Jezusa. 

Na Śląsku mówi się, że to Aniołek 
przynosi prezenty na Boże 

Narodzenie. Nikt tego nie wie, bo jak 
dotąd, nikt ich nie widział… 

Father Christmas albo Święty Mikołaj 
przynoszą nam prezenty. 

RYSUNKI 

  

 



Jakie tradycyjne potrawy zajadacie w okresie 

świątecznym? 
 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

Według tradycji przygotowujemy 12 potraw 
wigilijnych. Tego dnia nie jemy mięsa. Potrawy 

wigilijne mogą się różnić miedzy sobą, bo mamy 
w domach różne tradycje. 

Na stole pojawiają się: zupa grzybowa, rybna albo 
barszcz z uszkami, karp, śledzie, kapusta 

przyrządzona na wiele sposobów, pierogi (zwykle 
z kapustą i grzybami), makówki… 

Podczas świątecznego obiadu jemy indyka z 
pieczonymi ziemniakami i warzywami. 

Nasz indyk jest nadziewany kiełbaskami 
owiniętymi bekonem.  

Mówimy na nie „świnki w kocykach” 
Podajemy także świąteczny pudding z sosem z 

brandy, świąteczne ciasto lub blok czekoladowy. 

RYSUNKI 

  

 

 



Jaka jest wasza ulubiona kolęda? 
 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

Nasza ulubioną kolędą jest: 
“Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 

 

Głosowaliśmy tutaj i nasża najlepsza 
kolęda zostało „Jingle Bells” 

 

RYSUNKI 

  

 

 

 



Jakie są wasze trzy główne tradycje świąteczne? 

 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

1. Dzielenie się opłatkiem podczas 
Wigilii, wzajemne życzenia i 

przeprosiny dla członków rodziny. 
2. Wyjście do kościoła na nocną mszę – 

pasterkę, żeby świętować narodziny 
Jezusa.  We wszystkich kościołach 

można oglądać szopki betlejemskie.  
3.Śpiewanie kolęd z rodziną. 

1. Dekorowanie choinki.  
2. Prezenty od Father Christmas  

w I Dzień Świąt 
3. W Wigilię wystawiamy ciasto  
z nadzieniem bakaliowym oraz 

szklaneczkę brandy dla Mikołaja. 
Zostawiamy także marchewkę dla 
Rudolfa, czerwononosego renifera. 

RYSUNKI 

 
 

 



Jakie zwierzę jest związane z Bożym Narodzeniem 

w waszym kraju? 

 

POLSKA  

 

ANGLIA 

  

ODPOWIEDZI 

DZIECI 

Ze świętami kojarzą się nam zwierzęta 
występujące w stajence betlejemskiej: 

osioł, wół i owce. 
Wierzymy, że w czasie nocy wigilijnej 
zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale 

tylko naprawdę grzeczna osoba może je 
usłyszeć. 

Rudolf Czerwononosy Renifer, który 
prowadzi sanie Mikołaja, kiedy rozwozi 

dzieciom prezenty. 

RYSUNKI 

  

 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

MERRY CHRISTMAS, EVERYONE! 


