
Click icon to add picture 

Tradycje w 
naszych rodzinach 



Spis treści 

1. Definicja słowa „Tradycja” 

2. Rola tradycji rodzinnych 

3. Przykłady tradycji rodzinnych 

4. Tradycje związane z Wielkanocą 

5. Tradycje związane z Bożym Narodzeniem 

6. Wartościowe cytaty 

7. Źródła 



Co to jest tradycja? 

 Tradycja jest międzypokoleniowym 
przekazem, zawierającym wierzenia, 
poglądy, normy społeczne czy zachowania 
uznane przez zbiorowość, do której 
przynależymy. Dzięki niej znamy swoje 
korzenie, wiemy kim jesteśmy, skąd 
pochodzimy, kim byli nasi przodkowie. 
Odgrywa ogromną rolę w umacnianiu 
więzi rodzinnych, budując tym samym 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 

 

Z łac. traditio  

‘wręczenie’, ‘oddanie’. 



Tradycje rodzinne 

 Tradycje rodzinne odgrywają podstawową rolę w kształceniu 
charakteru człowieka, są one  miernikiem więzi emocjonalnej w rodzinie 
przez co stanowią ogromną wartość wychowawczą.  

 W rodzinie funkcjonują różne zakorzenione w tradycji i otwarte na 
współczesność zwyczaje i obyczaje. Są one związane przede 
wszystkim: z kalendarzowym rytmem przyrody i życia społecznego, 
z biografią rodziny i jej poszczególnych członków, z dniem codziennym 
tej wspólnoty. 



Tradycje rodzinne dają wzorce do naśladowania w przyszłości. 
Pozwalają zrozumieć  kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jacy byli nasi 
przodkowie. Uczą przeżywania i odbierania wzruszeń i nastrojów, a 
nade wszystko służą umacnianiu więzi rodzinnych, dlatego powinny być 
wspólnie przygotowywane, celebrowane i przeżywane. 



Dziecko potrzebuje mocnych korzeni, by mogło wyrosnąć na 
wartościowego człowieka. Dlatego tak ważne jest 
pielęgnowanie tego, co najlepsze z przeszłości naszych 
przodków i budowanie własnej tradycji, w której żyjemy.                                                    
 



Przykłady tradycji 
rodzinnych 

 Do tradycji rodzinnych zalicza się: 

 - świętowanie rocznic, wydarzeń istotnych dla 
rodziny np. urodziny, rocznice ślubu, wspólne 
posiłki,  

 - spotkania z okazji ważnych uroczystości np. 
chrztów, ślubów, I Komunii Świętej, wspólnej 
modlitwy, 

 - celebrowanie świąt narodowych, Tłusty 
Czwartek, Andrzejki, 

 - zjazdy rodzinne, które stanowią okazję do 
spotkania dawno niewidzianych krewnych lub 
poznania nieznanych członków rodziny. 

 



PRZYKŁADY TRADYCJI RODZINNYCH 
 - rodzinne firmy i wykonywanie 
zawodu – prowadzą je 
przedstawiciele kolejnych pokoleń. 
Dzięki temu zdobyte doświadczenia 
i umiejętności są przekazywane 
następcom: 

 - przepisy na potrawy, które 
przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie 

 - wspólne spędzanie wolnego czasu 
np. spacer, wakacje, 

 - przekazywanie imion z pokolenia na 
pokolenie, 
                                                               - szacunek  wobec starszych, 

                                                           - przestrzeganie norm społecznie przyjętych 



TRADYCJE ZWIĄZANE 
Z WIELKANOCĄ 

 Malowanie jaj jest bardzo 
popularną tradycją w wielu 
polskich domach. Każdy rejon 
ma jednak swój 
charakterystyczny sposób 
zdobienia jaj. W zależności 
od techniki zdobienia, jajka 
wielkanocne mają różne 
nazwy: pisanki, kraszanki, 
drapanki, oklejanki, 
nalepianki, ażurki. Jajka 
wielkanocne święci się w 
Wielką Sobotę, a spożywa 
się je tradycyjnie podczas 
śniadania wielkanocnego. 



TRADYCJE ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ 
 Własnoręcznie wykonane palmy 
wielkanocne przynosi się do kościoła do 
poświęcenia w Niedzielę Palmową, czyli 
niedzielę poprzedzającą Święta 
Wielkanocne. W wielu miastach 
organizowane są konkursy na najdłuższą i 
najpiękniejszą palmę. Wykonuje się je 
przy użyciu różnorakich materiałów, 
między innymi: bazi, drobnych kwiatków, 
bukszpanu, różnych rodzajów traw i zbóż, 
bibuły, wstążeczek i innych materiałów 
dekoracyjnych. 



TRADYCJE ZWIĄZANE 
Z WIELKANOCĄ 

 Kolejną tradycją związaną z Wielkanocą 
jest tzw. święconka. Ludzie wkładają do 
wiklinowego koszyczka określone pokarmy 
i idą do kościoła w Wielką Sobotę, by je 
poświęcić. Pokarmy ze święconki zostają 
spożyte podczas śniadania wielkanocnego. 
Każdy pokarm z koszyczka ma swoje 
symboliczne znaczenie: jajko symbolizuje 
nowe życie, sól- chroni przed zepsuciem, 
baranek to symbol zwycięstwa dobra nad 
złem,  chleb – gwarantuje dobrobyt, ser – 
przyjaźń, wędlina- zdrowie, a chrzan 
symbolizuje krzepę i siłę. 



TRADYCJE ZWIĄZANE 
Z WIELKANOCĄ 
 
 Poniedziałek Wielkanocny jest zwany 
inaczej „lanym poniedziałkiem” lub 
„Śmingusem dyngusem”. Tradycja tego 
dnia wywodzi się z kultury słowiańskiej, 
według której oblewanie się wodą miało 
sprzyjać płodności, dlatego najczęściej 
oblewano panny na wydaniu. 
Współcześnie oblewa się wszystkich, bez 
wyjątku. Zabawa ta wciąż jest 
popularna wśród dzieci. 



Tradycje związane 
ze Świętami Bożego 
Narodzenia 

  

 Najbardziej popularną tradycją jest 
strojenie choinki. Drzewko może być 
żywe lub sztuczne. Choinka jest 
symbolem życia, a jej zielony kolor 
symbolizuje nadzieję. Na czubku 
zawieszana jest gwiazda lub szpic. 
Całe drzewko ozdobione jest 
bombkami oraz rozświetlone 
lampkami. W strojenie choinki 
przeważnie angażują się całe 
rodziny, rozpoczynając tym samym 
okres  świąteczny.  



TRADYCJE ZWIĄZANE 
ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA 

 Kolejnym zwyczajem jest śpiewanie 
kolęd. Zaczynamy je śpiewać przy 
wigilijnym stole i towarzyszą nam do 
2 lutego. Kolędy to piosenki o 
narodzeniu Pana Jezusa. Najstarszą 
zachowaną polską kolędą jest 
„Zdrow bądź, krolu anielski”, która 
pochodzi z 1424 roku. Odmianą 
kolęd są pastorałki. 



TRADYCJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI 
BOŻEGO NARODZENIA 

 Według tradycji dopiero pojawienie się 
na niebie pierwszej gwiazdki pozwala 
nam zasiąść do stołu wigilijnego. 
Pierwsza gwiazdka jest symbolem 
Gwiazdy Betlejemskiej, która pojawiła 
się  podczas Narodzin Chrystusa  
i wskazała drogę do Niego pastuszkom  
i królom. 



  

  

  

 Kolejną tradycją bożonarodzeniową 
jest łamanie się opłatkiem.  Opłatek 
jest to cienki kawałek wypieczonej 
mąki pszennej i wody. Na nim 
umieszczone są obrazy związane  
z Bożym Narodzeniem. Dzielimy się 
nim przed wieczerzą wigilijną 
 i składamy sobie życzenia. 

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM 



  

   

 Według tradycji na wigilijnym stole 
powinno się znaleźć 12 potraw. Każdej 
potrawy należy spróbować, co ma 
zapewnić szczęście przez cały rok.  
Na wigilijnym stole najczęściej można 
spotkać rybę, barszcz z uszkami lub zupę 
rybną, pierogi z kapustą i grzybami, 
kompot z suszonych owoców. 

 Nakrywając stół wigilijny  powinno się 
przygotować także jedno dodatkowe 
miejsce, które będzie czekało na 
niespodziewanego gościa. Niektórzy 
twierdzą, że miejsce to jest także po to, 
byśmy pamiętali o zmarłych, których 
zabrakło już przy świątecznym stole. 

 



TRADYCJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI 
BOŻEGO NARODZENIA 

 Sianko pod obrusem to symbol żłóbka, w 
którym Maryja złożyła maleńkiego 
Jezuska. Sianko jest symbolem skromności, 
ale ma sprowadzić na domowników 
dobrobyt. 

 Najbardziej lubianą przez dzieci tradycją 
związaną ze Świętami Bożego 
Narodzenia są prezenty umieszczone pod 
choinką. W zależności od rejonu Polski 
przynosi je  Aniołek, Dzieciątko lub św. 
Mikołaj. 
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Miej czas dla innych – 
pielęgnując tradycje, 

poświęcamy czas dla innych  



Sens życia i wiara  
w człowieka nie bierze się 

z pustki, lecz z pielęgnowania 
tradycji i ocalania pamięci 
zbiorowej, która stanowi 
o przyszłości i wielkości 

narodu.  
- Jerzy Waldorff 



Tradycja służy 
zachowaniu porządku 
świata.  
Jeśli ją złamiemy, świat 
się skończy.  
- Paulo Coelho 
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