
 

 

 

 

 

Jednym z najważniejszych symboli czekających nas świąt jest choinka.  
Wiecie, skąd wzięła się tradycja strojenia zielonego drzewka? Jak zwyczaj ten wygląda  
w różnych krajach świata? Zobaczcie i poczytajcie sami.  

Jeszcze do 1900 roku na całym świecie starano się ubierać choinki tak, by dosłownie nie 
było na nich wolnego miejsca. Dopiero w ostatnim stuleciu nastała moda na minimalizm  
i stylowe zdobienie choinki bożonarodzeniowej. Teraz prawie każdy kraj ma swoją 
własną tradycję strojenia choinki. Najbardziej wystawnie Nowy Rok obchodzi się  
w Europie, dlatego iglaste drzewka Europejczyków są wspaniałe i bogato zdobione. 
Dominującymi kolorami świąt są czerwony i zielony.  

Niemcy 

 

 Skandynawia 

 

Mieszkańcy Skandynawii preferują zamiast 
tradycyjnych bombek ozdoby z drewna,  
głównie figurki zwierząt. Bożonarodzeniowy 
koziołek to bohater Szwecji, Norwegii  
i Finlandii. W Szwecji choinkę ustawia się 
często na podwórku, a nie w domu. Finowie 
najczęściej ubierają choinkę w ozdoby ręcznie 
robione oraz flagi różnych krajów i świeczki. 
W Norwegii choinkę zwykle wycina się w lesie 
samemu, a jej ubierają ją starsi członkowie 
rodziny, żeby zrobić niespodziankę dzieciom. 
Kiedy drzewko jest już gotowe, do pokoju woła 
się młodszych członków rodziny, którzy przy 
muzyce i śpiewie wręczają sobie prezenty. 

 

 

     

Choinko, choinko, 
świąteczną masz minkę! 
Łańcuszek wpleciony 
w zieloną czuprynkę!... 

 
 

Wybierając samą choinkę Niemcy, zwracają 
uwagę na dorodne i piękne drzewko. Preferują 
dość standardowe ozdoby – bombki i zabawki, 
ulubioną z których jest dziadek do orzechów. 
Nigdy nie zapominają o tradycyjnym wianku 
ze świerka na drzwi, który oznacza u nich znak 
powitania i błogosławieństwa dla wszystkich 
gości. 
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Wielka Brytania 

  

 

Ameryka Południowa 

 
 

  
 

           Pływająca choinka w Rio, 2014 r. 

 

Dziś Anglicy i Irlandczycy ubierając drzewko 
kierują się zasadą – im bardziej wyraziście, 
tym lepiej. Na ich choinkach mniej jest 
zabawek, a więcej lampek i innych świecących 
elementów. Główna choinka w Londynie 
ustawiana jest na Trafalgar Square. 
Tradycyjnie jest ona prezentem dla Anglików 
od narodu norweskiego w podziękowaniu za 
pomoc w czasie II wojny światowej. Wtedy  
w Londynie mieszkała norweska rodzina 
królewska, a brytyjscy żołnierze uczestniczyli 
w wyzwalaniu Norwegii od faszystów. 
 

 

W krajach o ciepłym klimacie, zamiast 
wiecznie zielonych kłujących drzewek,  na 
ulicach ubiera się palmy.  
Wśród Brazylijczyków, dla których nasz Nowy 
Rok i Boże Narodzenie przypadają latem, 
przyjęła się tradycja zdobienia choinki 
kawałkami waty, imitując w taki sposób śnieg. 
W Meksyku zamiast prawdziwej choinki 
ozdabia się sztuczne lub wkłada do wazonów 
kilka pachnących gałązek żywej choinki.  
 

 

W Rio de Janeiro znajduje się jedna  
z najbardziej oryginalnych choinek świata – 
pływająca. Ustawiana jest ona na jeziorze 
Lagoa i ma wysokość 85 metrów, a jej masa 
wynosi 530 ton. W łańcuchu tej choinki są 
ponad 3 miliony lampek, którymi steruje 
komputer. Kilka lat temu choinka noworoczna 
w Rio weszła do Księgi Rekordów Guinessa. 
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Chiny 

W Chinach, gdzie chrześcijanie stanowią zdecydowaną mniejszość (tylko 3%), święta nie 
mają charakteru duchowego, ale komercyjny i rozrywkowy. Nie spotkamy tu jasełek  
i szopek, lecz choinki, bombki i szał świątecznych zakupów.  Największe chińskie 
metropolie na wschodnim wybrzeżu chętnie czerpią ze świata Zachodu, co widać na 
przyozdobionych  ulicach, w sklepowych witrynach i wnętrzach centrów handlowych,  
w których słychać kolędy i świąteczne przeboje. W centralnych i zachodnich Chinach, 
gdzie wpływy zachodnie są mniejsze, świątecznych ozdób jest już dużo mniej. We wsiach, 
wioskach i miasteczkach znajdujących się w głębokiej chińskiej prowincji nie ma już 
żadnych śladów świąt, ani świątecznej atmosfery. Mieszkańcy tych regionów przywiązani 
są do lokalnych chińskich tradycji, a 24, 25 i 26 grudnia to dla nich najzwyklejsze dni roku. 

           

 
Japonia 

W Japonii ze względu na deficyt świerków wykorzystuje się sosny karłowate. Jako ozdoby 
mieszkańcy tego kraju preferują wyroby papierowe, wykonane w technice origami,  
a także kulki z mąki ryżowej, zabarwione na różne kolory. Zamożni ludzie stawiają koło 
swojego domu kadomatsu – noworoczną kompozycję z bambusa, gałązek świerkowych, 
owoców i wodorostów. Każdy ze składników niezwykłego drzewa coś symbolizuje, np. 
sosna – długowieczność, bambus – stabilność. 

            



Stany Zjednoczone 

 

 

Rosja 

      

 

Zobaczcie, jak wyglądają jedne z  najdziwniejszych choinek świata. 

        
 

Choinka Pac-Man w Madrycie                                         Choinka z klocków Lego w Australii 

W USA poza zabawkami na choinkę wiesza 
się jadalne ozdoby: cukierki w ładnych 
papierkach, pomarańcze, owoce żurawiny, a 
także landrynki w kształcie laski. Uważa się, 
że cukiernik, który jako pierwszy wykonał 
słodycze w kształcie litery „J”, chciał 
uwiecznić łacińską literę, od której zaczyna 
się imię Jesus. 

 

Obecnie tradycje ubierania choinki w Rosji 
upodobniły się do tych z  Europy i Ameryki. 
Wiele rodzin przestrzega swoich własnych 
zwyczajów i ubiera choinki w ozdoby retro 
z babcinej skrzyni. Inni co roku uzupełniają 
kolekcję i nawet zamawiają designerskie 
ozdoby na choinkę. Niektórzy chcą być 
oryginalni i zamiast bombek i łańcuchów 
wykorzystują  inne przedmioty: piłeczki, 
biżuterię, puch i pierze, wstążki, kokardy. 

 



        

 

Choinka stworzona 275-osobowego chóru w USA             Amerykańska choinka wykonana z 428 beczek  

 
 
Moi Drodzy Uczniowie, na zakończenie przytoczę cały tekst wiersza Doroty Gellner  
o choince pt. „Na złotym dywanie”. Może poznaliście go już podczas lekcji? 

 
Choinko, choinko, 

świąteczną masz minkę! 
Łańcuszek wpleciony 
w zieloną czuprynkę! 

Stanęłaś w pokoju 
na złotym dywanie 
i cień twój iglasty 

zatańczył na ścianie. 
Usiądę przy tobie! 

I podam ci rękę. 
To nic, 

że masz trochę 
kłującą sukienkę! 

 

Pomóżcie domownikom przystroić Waszą choinkę. Wtedy stanie się 

ona dla Was piękna i wyjątkowa.  
 

Dla pięknych i wyjątkowych uczniów – Ewa Gawęcka 

W tekście wykorzystano fragmenty materiałów  dostępnych na stronach: 
https://maszwszystko.pl/sie-stroi-choinke-roznych-krajach/ 
https://tcmblog.pl/dietetyka-i-zycie/boze-narodzenie-w-chinach/ 
https://wizaz.pl/styl-zycia/5-dziwnych-choinek-w-ktorych-istnienie-trudno-uwierzyc-22691-r3/ 
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