
 Kto przynosi dzieciom świąteczne prezenty ? 
 – poznajemy zwyczaje w innych krajach. 



Polska 
Św. Mikołaj rozdaje prezenty  6 i 24 grudnia . 

Czasem po Wigilii pod choinką prezenty 
zostawia dzieciom Dzieciątko, Aniołek  

lub Gwiazdor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI 

Piosenka o Świętym Mikołaju 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI


Niemcy 

24 grudnia wieczorem Dzieciątko Jezus  
lub Święty Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę. 

https://www.koledypolskie.pl/zagraniczne-koledy/koledy-po-
niemiecku/ 

Najpiękniejsza kolęda – odgadnij  jej polski tytuł. 
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Francja  

W tym kraju prezenty  dzieciom przynosi Święty Mikołaj , który nazywa się Père Noël. 

 

Zaproszenie do wysłuchania pięknie zilustrowanej 

 francuskiej  kolędy Petit Papa Noël 

 https://www.youtube.com/watch?v=np6znZUMo18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=np6znZUMo18


Wielka 
Brytania 

W drugim dniu świąt, zwanym dniem 
pudełek, otwiera się otrzymane prezenty. 

https://www.youtube.com/watch?v=23vmZ-r2RaY 

Zaproszenie do zabawy. 
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Hiszpania 

Mali Hiszpanie otrzymują prezenty nie tylko  
25 grudnia, ale również 6 stycznia. Trzej Królowie 
zostawiają upominki w butach. W zamian za podarki 
dzieci przygotowują im słodycze i kostki cukru  
dla wielbłądów. 

http://www.meridium-tlumaczenia.com.pl/blog/?p=1057 

Fragment przetłumaczonej kolędy Noche de pas, 
czyli naszej Cichej nocy   
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Grecja 

Dzień Nowego Roku w tym kraju to Dzień 
Świętego Bazylego (Sant Basil). Jest to czas 
dawania sobie prezentów tak, jak u nas                
w Wigilię. Sant Basil to grecki Święty Mikołaj.            
Na jego imieniny piecze się ciasto wasliopita, do 
którego wkłada się pieniążek. Osoba, której trafi 
się pieniążek, będzie miała szczęście przez cały 
rok. 

Zanim sprowadzono choinkę symbolem świąt 
była łódka – symbol związku z morzem. 



Szwecja  

Prezenty po kolacji wigilijnej rozdaje 
skrzatl Jultomte, potem dzieci tańczą 
przy choince. 



6 grudnia prezenty rozdaje Befana -czarownica, 
wróżka lub wiedźma. Wyglądem  przypomina 
nieco naszą Babę Jagę. Ubrana w poszarpane 
łachmany, z chustką lub w spiczastym 
kapeluszu na głowie, z haczykowatym nosem          
i z nieodłącznym atrybutem w postaci miotły. 
Czasem towarzyszy jej czarny kot lub stado 
ptaków. Nasza Baba Jaga łakociami 
przekupywała dzieci, a Befana je obdarowuje. 
W Boże Narodzenie pojawia się Babbo Natale, 
czyli Święty Mikołaj, który podobnie jak              
w Polsce, zostawia upominki pod choinką           
w nocy  z 24 na 25 grudnia. 

Włochy 



https://www.youtube.com/watch?v=JK8hRmD
kLiY 
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Materiały pozyskane ze źródeł: 

• B.Kotulska, M Polasińska, J. Wosianek Podróże z Syriuszem po Europie,Wydawnictwo KOS 2009. 

• https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/ 

•  https://www.powiedztopogrecku.pl/5-ciekawostek-o-greckich-swietach/ 

• www.youtube.com/watch?v=23vmZ-r2RaY&app=desktop 

• (55) Petit Papa Noël - kolęda Francuska - YouTube 

• www.koledypolskie.pl/zagraniczne-koledy/koledy-po-niemiecku/ 

• http://www.meridium-tlumaczenia.com.pl/blog/?p=1057 

• https://www.youtube.com/watch?v=JK8hRmDkLiY 
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