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Temat: Tradycja, która niesie wiarę 

 

Rozwiąż krzyżówkę- to będzie też część Twojej notatki z lekcji. 

 

1. Czwartek z pączkami. 

2. Msza Święta wcześnie rano, na ktorą dzieci przychodzą z lampionami. 

3. Poświęcana w Niedzielę Palmową. 

4. Śmigus… 

5. Nabożeństwo podczas Wielkiego Postu. Droga… 



6. W tym dniu w kościołach posypuje się głowy popiołem. 

7. W koszyku do święcenia. 

8. Ubierana na święta Bożego Narodzenia. 

 Będziemy dzisiaj poszukiwać rożnych tradycji, które łączą się z wiarą. Ich elementy przewijają 

się przez cały rok i podczas całego naszego życia. Wiele zwyczajów towarzyszy nam od 

najmłodszych lat i są dla nas oczywiste tak, że nie wyobrażamy sobie np. świąt Bożego 

Narodzenia bez choćby symbolicznej choinki. Niektóre zwyczaje znają wszyscy, ale są i takie, 

o których pamiętają już tylko nasi dziadkowie. Zwyczaje zależą również od regionów Polski. 

 

Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, 

wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie 

doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. 

(za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja) 

Tradycje w roku liturgicznym ( pod tabelą masz zwyczaje, należy je dopasować w tabeli do 

poszczególnych wydarzeń) 

Boże Narodzenie Wielki Post Wielkanoc Inne  

- - - - 

 

Zwyczaje: 

dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, jasełka, choinka, prezenty na gwiazdkę, szopka, pisanki i 

kraszanki, święconka, baranek, śmigus-dyngus, poświęcenie palm, pierwszy taniec, Popielec, dożynki, 

droga krzyżowa, błogosławieństwo rodziców, pielgrzymka, roraty, poświęcenie wianków, 

poświęcenie ziół, podawanie gromnicy umierającemu, znak krzyża wodą święconą, tłusty czwartek, 

procesja do czterech ołtarzy, post ścisły, majówki, żałoba. 

ZAPISZ DO ZESZYTU 

 KRZYŻOWKA ( może być bez pytań) 

 Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, 

poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez 

zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. 

 Tradycje w roku liturgicznym ( uzupełnioną tabelę) 

Boże Narodzenie Wielki Post Wielkanoc Inne  

- - - - 

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, 

Nic nie odsyłamy z lekcji, notatki i zadania do wglądu na Teamsach 

    Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja

