Зустріч Нового року невід`ємно пов`язана з якимсь дивом. Проходять
століття, але нічого не змінюється - всі із завмиранням серця
чекають моменту, коли стрілки на циферблаті зійдуться в одній
точці, немов складаючись в містичний код, що відкриває двері в
невідоме, але обов`язково краще завтра.
А вам ніколи не було цікаво, як зустрічають Новий рік в різних

країнах світу? Чому б напередодні Нового року трохи не помріяти і не
уявити собі як би Ви зустрічали це свято в різних куточках землі!

Розпочнемо зі Сполучених Штатів Америки, адже, переглядаючи
новорічні фільми, саме з цією країною у нас найчастіше
асоціюється це свято!
Наприкінці листопада в Нью-Йорк
привозять
величезну
ялинку
і
встановлюють її на Рокфеллер-плаза. Ця
церемонія давно стала доброю традицією,
подивитися на установку лісової красуні
збираються тисячі людей. У Нью-Йорку ж
і проходить основне новорічне гуляння. У
Таймс-сквері збирається натовп народу.
Одна з традицій — це урочистий спуск
знаменитої Кулі, яка виблискує тисячами
неонових лампочок.
Подарунки американським дітям у це
свято дарує Санта-Клаус. У будинок до
дітей Санта-Клаус проникає через трубу в
каміні.
Подарунки Санта залишає в шкарпетці,
дбайливо залишеній діточками біля каміна.

А тепер помандруймо до Великобританії та дізнаємося як
зустрічають там Новий рік!
Новий рік починається з проводів старого
року. Його виганяють за допомогою вогню.
Згідно з повір'ям, все погане, що було в
минулому році потрібно спалити. Тоді
новий рік буде щасливим і вдалим.
Дзвонарі
незадовго
до
півночі
«закутують» дзвони храмів у ковдри. Від
цього замість гучних ударів виходить ледве
чутний гомін. І тільки о півночі, коли
ковдри знімаються, дзвони сповіщають про
настання Нового року на повен голос.
Цього моменту особливо чекають закохані:
щоб не провести наступний рік в розлуці,
їм треба негайно поцілуватися, і не будь-де,
а під гілкою омели.

А тепер Вашій увазі пропоную відвідати країну
Діда Мороза – Фінляндію!
На батьківщині Діда Мороза в Лапландії
Новий Рік відзначають з феєрверками,
прикрашеними
палаючими
свічкамиялинками,
тут
влаштовуються
різні
уявлення, а о півночі Санта-Клаус, що
приїжджає на санях, запряжених оленями,
роздає подарунки.
Ще можна відвідати
школу гномів, яку очолив сам фінський Дід
Мороз – Йоулупуккі або поспілкуватися з
казковими персонажами.
У ніч на Новий рік фіни ворожать,
намагаючись дізнатися, що їх чекає в
майбутньому. Найпоширенішим є ворожіння
на розплавленому воску, який, потрапляючи
в холодну воду, приймає химерні обриси.
Саме їх доведеться розгадати, щоб побачити,
яким же буде майбутній рік.

А як щодо Нового року в Австралії –
справжнього свята догори ногами?
Австралія знаходиться в південній
півкулі, тому у грудні-січні в них –
справжнісіньке літо. Що ж робити
влітку без традиційної ялинки і снігу?
Святкувати Новий рік на вулиці
або пляжі! Дід Мороз вручає подарунки
у червоних шортах, а Снігурка – в
купальнику! Жителі Австралії
практично першими на
Землі зустрічають Новий рік і роблять це
з розмахом. У Сіднеї ви можете
спостерігати посправжньому масштабний феєрверк.
Вогняне шоу із знаменитого мосту
Harbour Bridge дивляться тисячі осіб.

Дуже цікаво зустрічають Новий рік
у країні, де піднімається сонце – Японії!
Японський Новий рік, який місцеві жителі
називають«О-сегацу», відноситься до категорії
наймасштабніших і видовищних. Дорослі та
діти зустрічають свято у новому яскравому
одязі.
Таку знайому нам ялинку в японській оселі
можна
зустріти
вкрай
рідко. Вони прикрашають свій дім гілками
бамбуку, сливи та сосни. А на особливе
новорічне деревце замість блискучих іграшок
вішають кульки, зроблені з рису. Новорічна
вечеря проходить в Японії дуже серйозно.
Ніхто не слухає музику, не співає і не танцює,
навіть не бавиться хлопавками - кожен сидить
мовчки та розмірковує над тим, що чекає на
нього у новому році. Проте у момент настання
власне Нового року усі японці раптом
починають сміятися.

Індія? А чому б і ні?!
В Індії дане свято називається Дівалі,
або Фестиваль Вогнів. Відзначають
його в кінці жовтня або початку
листопада. В цей день на вулицях
індійських міст всі будинки і статуї
богів і тварин прикрашені яскравими
квітами, вогнями, ліхтариками та
запаленими свічками.
У цей день тут прийнято дарувати всім
цікаві подарунки. Гостинці для дітей
кладуть на особливий, призначений для
цього, піднос, а потім підводять їх до
нього із закритими очима. Увечері, коли
стемніє, люди виходять на вулицю, щоб
запускати святкові феєрверки та
петарди.

Напевно, жоден персонаж у світі не має стільки імен, як Дід
Мороз! В кожній країні він має унікальну народну назву. Ми
зібрали для вас найвідоміші імена Діда Мороза, щоб,
перебуваючи в будь-якій точці земної кулі, ви змогли
звернутися до дідуся на його рідній мові.
США - Санта-Клаус
Фінляндія - Йоулупуккі
Італія- Баббо-Натале
Польща - Святий Миколай
Білорусь - Зюзя
Китай - Шань Дань Лаожен
Франція - Пер-Ноель
Естонія - Ниулувана
Вірменія - Дзмер Папі
Англія - Фазер Крістмас
Нідерланди - СінтерклаасШвеція - Юльтумте

Ми розказали Вам про самі незвичайні
способи зустріти Новий рік,а тепер
повернемося до наших традицій.
Співробітники бібліотеки підготували
матеріали для проведення Новорічних свят
та корпоративних вечірок, що призначені на
допомогу творчому вчителю, класному
керівнику або педагогу-організатору.

Зимові свята [Текст]: сценарії /
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Співробітники бібліотеки вітають Вас із
наступаючими святами! Передчуття
свята – приємніше самого торжества. А
Вам бажаємо солодкого очікування і
чудово проведеного довгоочікуваного
Нового 2019 року!

