
Jaka Wigilia, taki cały rok – przesądy wigilijne (i nie tylko)

Słownictwo:

a) przesąd – superstition    b) przesądny – superstitious    
c) przynosić szczęście – to bring good luck  d) przynosić pecha – to bring bad luck
e) zły/ dobry omen – bad/good omen    f) wierzyć – to believe
g) wierzenie – belief    h) zwyczaj – custom    i) pogański - pagan                 
j) pomyślność – prosperity, success    k) pomyślny – prosperous 
l) dostatek – wealth

Przygotuj się do dyskusji:   

*Czy te przedmioty przynoszą szczęście czy pecha? Jakie inne przesądy są 
popularne w Twoim kraju?

Miejsce na Twoje notatki do dyskusji:
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1. Jak myślisz, czy te rzeczy są związane ze szczęściem czy pechem? Co mogą 
oznaczać?

2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Święta  Bożego  Narodzenia  są  pełne  przesądów,  które  pochodzą  z  dawnych

pogańskich wierzeń. Postanowiliśmy przyjrzeć się tym najciekawszym i najbardziej

znanym. Sprawdzamy, jakie są najpopularniejsze przesądy wigilijne i co oznaczają. 

Większość przesądów mówi o tym, że powinniśmy spędzić Wigilię w taki sposób, jak

chcielibyśmy spędzić cały kolejny rok. Mówi się, że "jaki dzień Wigilii, taki cały rok".

W  Wigilię  warto  być  uśmiechniętym  i  życzliwym  dla  innych  przez  cały  dzień,

ponieważ wtedy nasz uśmiech i dobre relacje z rodziną nie znikną przez cały rok.

Tego  dnia  nie  powinniśmy  niczego  naprawiać  czy  szyć,  ponieważ  kolejny  rok

upłynie nam na ciągłych poprawkach i naprawianiu wszystkiego.

Do dziś  przetrwał  także przesąd wigilijny,  że jeśli  24 grudnia pierwszym gościem

w  domu  będzie  młody  chłopiec,  przyniesie  to  szczęśliwy  rok.  

Jednym z najpopularniejszych zwyczajów jest włożenie do portfela łuski karpia. Ma

to przynieść szczęście w finansach. Równie popularnym przesądem wigilijny jest

ten związany z 12 potrawami na stole. Należy spróbować każdego z dań, wtedy 
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wszystkie 12 miesięcy będą dla nas pomyślne. Według wierzeń bardzo ważny jest

mak, który jest synonimem dostatku. Na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć też

białej fasoli, ponieważ gwarantuje ona spokój w finansach. 

Opłatek też miał wiele właściwości magicznych i leczniczych. Wierzono, że każdy,

kto w Wigilię podzieli się opłatkiem, przez cały rok nie będzie głodny i będzie mógł 

dzielić się chlebem z ubogimi. 

Jeszcze w XIX wieku wierzono, że na kolacji wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych.

Dla  takiego  "gościa  z  zaświatów"  zostawiano  nawet  wolne  miejsce  przy  stole.

Zwyczaj  ten  przetrwał  do  dzisiaj  jako  wolne  miejsce  pozostawione  dla

niespodziewanego gościa. 

Według wierzeń tej nocy o północy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Mamy

nawet  specjalny  kolorowy  opłatek,  którym  możemy  podzielić  się  z  naszymi

czworonożnymi przyjaciółmi.

 Źródło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Przesady-wigilijne-jakie-sa-najpopularniejsze-przesady-wigilijne-w-Polsce

a) Dlaczego w Wigilię powinniśmy robić tylko przyjemne rzeczy?
b) Co powinniśmy zrobić, żeby nie mieć problemów finansowym w następnym 
roku?
c) Co powinniśmy zrobić, żeby mieć szczęście w następnym roku?
d) Do czego służy opłatek? Dlaczego dzielimy się nim?
e) Dlaczego zostawiamy wolne miejsce przy stole?
f) Jak myślisz, który przesąd (lub przesądy) najbardziej lubią dzieci?

2.1. Dopasuj słowa do definicji.

przyjrzeć się    poprawiać    równie    potrawa      ubogi     zmarły    
 zaświaty     niespodziewany   czworonogi      

a) jedzenie, danie - …………………………………………
b) osoba, która nie żyje - ……………………………………
c) patrzeć na coś uważnie - …………………………………….
d) miejsce, gdzie idziemy po śmierci - ………………………………
e) synonim ‘tak samo’ - ………………………………………………
f) robić korektę, korygować - ………………………………………….
g) osoba bardzo biedna - ……………………………………………….
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h) koty i psy - …………………………………………………………
i) przymiotnik, który określa rzecz albo osobę,
na którą nie czekamy - ……………………………………...…….

3. Czego życzyłabyś/życzyłbyś swojej polskiej rodzinie i znajomym w dniu Wigilii? 
Uzupełnij.
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