


Finlandia jest jednym z 
najbardziej wysuniętych na 

północ państw Europy. Blisko 
jedna czwarta powierzchni kraju 

obejmuje tereny położone na 
północ od koła podbiegunowego. 

Kraj słynie głównie z ogromnej 
ilości jezior, lasów, dobrze 

zachowanej przyrody i chłodnego 
klimatu. Powierzchnia całkowita 
Finlandii wynosi 337 030 km², co 

czyni z niej siódmy pod 
względem powierzchni kraj w 

Europie



•Boże Narodzenie

W każdą niedzielę Adwentu zapala się kolejne świeczki. Kiedy już 
wszystkie zapłoną, dzieci otrzymują pierwsze prezenty. Święta w 
Finlandii rozpoczynają się 24 grudnia. Około szóstej rano rozpoczyna 
się msza ku czci narodzin Chrystusa. W kościołach przy każdej ławce 
płoną świeczki.

•Vappu
Te święto przypada na 1 maja(w Polsce jest obchodzone jako dzień 
pracy) Można powiedzieć, że w Finlandii jest to fiński karnawał, 
który obchodzi się bardzo hucznie i radośnie. Mieszkańcy tłumnie 
gromadzą się w centrum miast gdzie organizowane są festyny i 
koncerty. Tego dnia nie można obejść się bez ciastka smażonego w 
głębokim tłuszczu, które kształtem przypomina gniazdo ptaka i 
małych pączków 



•Juhannus czyli Noc Świętojańska
Jest jednym z najważniejszych świąt w fińskim kalendarzu. Jest ona 
ukłonem w stronę wsi i prowincji. Tego dnia bowiem miasta pustoszeją 
na rzecz bardzo popularnych w Finlandii domków letnich usytuowanych 
blisko jezior. Finowie rozpalają tam kilkumetrowe ogniska. Obok ognia 
symbolem tego dnia są również gałązki brzozowe, którymi przystraja 
się nawet autobusy i tramwaje.

•Wielkanoc
W Finlandii przypomina nieco Halloween – dzieci przebierają się i 
wychodzą na ulice z umorusanymi sadzą twarzami i z witkami 
wierzbowymi w ręku. W niektórych częściach tego kraju w Wielką 
Sobotę rozpalane są ogniska, ponieważ, zgodnie z przekazem 
ludowym, płomienie odstraszają czarownice latające od Wielkiego 
Piątku do Niedzieli.



•Leipäjuusto – czyli podpiekany świeży ser krowi

•Pulla - słodki chleb

•Rönttönen - ciastko z nadzieniem brusznicowym

•Grog - napój z czerwonego wina z ziołami, 
rodzynkami i migdałami

•Sima – napój otrzymywany poprzez 
fermentację drożdży, cukru i wody



•Fińska sauna jest znana na całym świecie jako jedna z najlepszych form relaksu. 
W Finlandii jedna sauna przypada średnio na trzech mieszkańców – w sumie jest 
ich około 1,6 miliona. Sauna stanowi integralną część życia Finów

•Podróż saniami zaprzężonymi w renifery

•W trakcie wypraw Finowie chętnie zbierają jagody. Wędrując po lesie, zagłębiając 
się w swoich myślach, wypełniają swój kosz jagodami... to fiński rodzaj terapii dla 
duszy.



•Hokej na lodzie •Lekkoatletyka •Skoki narciarskie

•Strzelectwo •Futsal•Biathlon



•Ragnar Gra  został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizjologii lub medycyny w 1967 r.

•Martti Ahtisaari został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 
w 2008 r.

•Artturi Ilmari Virtanen został laureatem Nagrody Nobla w 
dziedzinie chemii w 1945 r.

•Frans Eemil Sillanpää został laureatem literackiej Nagrody 
Nobla w 1939 r.

•Bengt Holmström został laureatem Nagrody Banku Szwecji 
im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2016 r.



•„WOKÓŁ FIŃSKIEGO MILCZENIA”- CZYLI PRZEBYWANIE W 
SPOKOJNYM, CICHYM MIEJSCU, JAKIMI SĄ PIĘKNE KRAJOBRAZY W 
FINLANDII

•„SZCZĘŚLIWY JAK FIN” –ŻYCIOWĄ FILOZOFIĄ JEST „SISU” CZYLI 
SPECYFICZNY HART DUCHA. W ICH KONCEPCIE CHODZI O TO, BY 
WALCZYĆ O SWOJE ORAZ PRZEKRACZAĆ WŁASNE GRANICE

•„NARZEKAĆ JAK FIN”- GDYŻ FINOWIE POTRAFIĄ NARZEKAĆ 
NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE



Prezentację wykonała  kl. 2 Lz


