
płonący 
pudding

jemioła – wieszana w domu, aby 
zapewnić domownikom szczęście 

w nadcho-
dzącym 
roku

Pierwsze kartki bo-
żonarodzeniowe po-
wstały w Londynie.

To właśnie w Anglii na-
rodził się zwyczaj po-
całunku pod jemiołą.

Głównym daniem jest pieczony indyk.

Christmas cracker – tradycyj-
na niespodzianka w kształcie 
cukierka

Skarpety powieszone przez 
dzieci, do których Święty 
Mikołaj wkłada prezenty.

płonący 
pudding

jemioła – wieszana w domu, aby 
zapewnić domownikom szczęście 

w nadcho-
dzącym 
roku

Pierwsze kartki bo-
żonarodzeniowe po-
wstały w Londynie.

To właśnie w Anglii na-
rodził się zwyczaj po-
całunku pod jemiołą.

Głównym daniem jest pieczony indyk.

Christmas cracker – tradycyj-
na niespodzianka w kształcie 
cukierka

Skarpety powieszone przez 
dzieci, do których Święty 
Mikołaj wkłada prezenty.

Anglia



Mieszkańcy Australii wycze-
kują świąt Bożego Narodzenia 
niemal z takim samym utęsk-
nieniem jak mieszkańcy Polski.

Świąteczne 
drzewka ubie-
ra się na plaży. 

Wygląd Świętego Mikołaja jest 
podobny, jak w innych krajach, 

ale przy rozdawaniu 
prezentów pomaga-
ją mu... misie ko-

ala i dziobaki. 

Australijczycy Boże Naro-
dzenie najchętniej spędza-
ją nad brzegiem oceanu.

W święta najczęściej spożywa się owo-
ce morza, a na deser serwowane jest 
popularne ciasto Pavlova. 

Świąteczny 
kangur poma-
ga w roznosze-
niu prezentów. 

świąteczne 
drzewko

deser 
Pavlova

pyszne 
krewetki doskonałe 

ostrygi
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Australia



chiński smok

Chińczycy traktują Boże Narodze-
nie głównie w sposób konsumpcyj-
ny, a także jako czas dobrej zabawy. 

Czas Bożego 
Narodzenia 

wykorzystują 
na spotkania ze 
znajomymi i za-
bawę.

Do najmłod-
szych dzieci 
przychodzi Świę-
ty Mikołaj i wrę-
cza im prezenty. 

Chińczycy dbają o wystrój 
swoich domów, które deko-
rują np. lampionami w tek-
turowych torbach.

Jabłka z chińskimi 
napisami to po-
pularne prezenty.

W Chinach Świętego Mikołaja 
nazywa się Dun Che Lao Ren.
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„Melkam Genna!” – 
e� opski okrzyk, ozna-
czający: „Wesołych 
Świąt!”

W E� opii Boże Narodzenie jest 
obchodzone 7 stycznia i poprze-
dza je 43-dniowy okres postu.

Boże Narodzenie nazywane jest Genna lub Lidet, 
główne obchody polegają na tym, że przez całą noc 
trwają procesje, a wierni wędrują od kościoła do ko-
ścioła, śpiewając przy tym i grając na instrumentach.

gulasz z indżerą (płaskie 
pieczywo) – tradycyjna 
świąteczna potrawa tedż – miód pit-

ny, spożywany 
podczas procesji

W Boże Narodze-
nie E� opczycy lubią 
pograć w gennę. To 
gra przypominająca 

hokej na trawie.
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Francuzi nie przywiązują 
wielkiej wagi do bożo-
narodzeniowych trady-
cji, ale przepadają za 
świątecznymi ozdo-
bami i choinką.

owoce 
morza

pieczony indyk 
w kasztanach

bożonarodzeniowa 
szopka

kalendarz adwentowy

wieża Eiffla – 
symbol Francji

Gwiazdor – to on 
we Francji przynosi 
prezenty grzecznym 
dzieciom.

Choinka po-
jawia się nie-
mal w każdym 
domu.
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udziec z indyka, przyrzą-
dzany na wiele sposobów

świąteczne ciasteczka

melomakarona – 
ciastka w syropie

kourabiedes – 
kruche cia-

steczka

świąteczne ozdoby w kształcie 
świecących statków

Większość mieszkań-
ców Grecji jest wyzna-
nia prawosławnego. 

Święty Bazyli przynosi prezenty 1 stycznia.

Christopso-
mo – tradycyj-
ny chleb z krzy-
żem

drewniana misa, zawieszona na drucia-
nej obręczy z krzyżem i gałązką bazylii, 
to grecki symbol Bożego Narodzenia

Killantzaroi – złośliwy 
krasnoludek

Dzieci śpiewają kolędy i wygrywają melodie na 
tradycyjnych instrumentach.
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