
SCENARIUSZ PROJEKTU 

Kolęda w wykonaniu Adama Taradejny 

Witam Państwa na prezentacji projektu edukacyjnego  pt „Polskie zwyczaje świąteczne – stół 

wigilijny”. Celem projektu było zbadanie znajomości wśród uczniów naszego gimnazjum   zwyczajów 

związanych z polskim Bożym Narodzeniem, ustalenie czy zwyczaje te są kultywowane w ich rodzinach 

oraz przygotowanie stołu wigilijnego. 

Badaniami objęto 212 uczniów naszej szkoły z klas I-III 

 

Jeśli chodzi o znajomość polskich zwyczajów bożonarodzeniowych to przedstawia się to następująco: 

• 91% badanych wie , że Boże Narodzenie poprzedza wigilia i uroczysta kolacja zwana 

wieczerzą wigilijną /tekst1 – Laskowski Bartek/, /tekst2- Saj Damian/ 

• Zostawianie wolnego  miejsce przy stole funkcjonuje w świadomości 78% badanych uczniów 

/tekst3- Augustyniak Piotr/ 

• O  kładzeniu siana pod obrusem  wypatrywaniu pierwszej gwiazdy tego wieczoru wie 88%  

badanych/tekst 4 – Muchowski Mateusz/ 

• Wszyscy badani, którzy słyszeli o wieczerzy wigilijnej czyli 91% wie też, że przed jej 

rozpoczęciem dzielono się opłatkiem /tekst 5 – Bancerz Daniel/ 

• O liczbie potraw wigilijnych wie 85% ankietowanych /tekst 6 – Krawczyk Arek/  

• Najmniej znanym zwyczajem 59%,  okazał się zwyczaj mówiący o parzystej liczbie 

uczestników zasiadających do stołu wigilijnego. /tekst 7 –Marszałek Tomek/  

• Kolędy  i jasełka są dobrze znanym zwyczajem związanym o okresem Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku, Kolędy zna 87% a jasełka 85% uczniów /tekst 8- Mróz Bartek, tekst 8a 

Dzikowski Piotr/, /kolęda A. Taradejna/. 

• Jeszcze bardziej z tym okresem kojarzy się naszym uczniom 92% choinka świąteczna /tekst 9 

–Szczepkowski Alan/. 

• Jednak najbardziej znanym zwyczajem związanym ze świętami okazały się prezenty pod 

choinką, na które czeka 95% dzieci /tekst 10 Wiewiora Denis/ 

• 84% kojarzy prezenty ze Świętym Mikołajem /tekst 11 –Durzyński Dominik/, /kolęda Adam 

Taradejna/ 



Młodzież gimnazjalna mimo, że zna polskie zwyczaje bożonarodzeniowe, to coraz rzadziej ich 

przestrzega, wyniki te przedstawia następny wykres: 

 

Do wieczerzy wigilijnej zasiada 91 % badanych, o wolnym miejscu przy stole pamięta 70%, siano 

pod obrus wkłada 62% a  pierwszej gwiazdy wypatruje 88%, dzieli się opłatkiem przy stole wigilijnym 

91%, o tradycyjnej liczbie potraw pamięta 59%, parzystej liczby osób przy stole przestrzega jedynie 

15%, kolędy śpiewa 64%, przygotowuje jasełka 22%, choinkę stroi 91%, prezenty pod nią znajduje 

90% a wiarę w Świętego Mikołaja deklaruje 53% ankietowanych uczniów 

 Po wieczerzy /tekst 12 Buła Jakub/     

Kolęda Adam Taradejna 

Zdjęcia z prezentacji 

 

 



 

 

 

 


