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Jak świętuje się Nowy Rok w różnych częściach świata?

Nowy Rok obchodzi się niemalże na całym świecie, bez względu na wierzenia i kulturę. Poza
zwyczajowymi elementami jak huczna zabawa, głośna muzyka, tańce i fajerwerki można spotkać się z wieloma
nietypowymi z naszego punktu widzenia zwyczajami. Jakimi?
Duńczycy, żegnając stary i witając nowy rok, roztrzaskują na szczęście stare talerze i szklanki przed drzwiami
domów swoich bliskich. Inną noworoczną tradycją jest wchodzenie na krzesła, z których po północy zeskakuje
się, wypędzając złe duchy i zapewniając sobie powodzenie na najbliższe dwanaście miesięcy.
Hiszpanie przygotowują na Sylwestra 12 winogron. Z każdym uderzeniem zegara zjadają jeden owoc, co
oznacza szczęście w jednym miesiącu w nadchodzącym roku. Ważne jest zatem, aby nie przegapić żadnego
uderzenia. W miastach takich jak Madryt, czy Barcelona ludzie zbierają się na rynkach i placach i wspólnie
konsumują winogrona, a potem obchodzą dookoła butelkę szampana.
W ostatnie dni roku Szkoci obchodzą święto zwane Hogmanay. Jego początki sięgają jeszcze czasów
pogańskich. Z tej okazji rozpala się wielkie ogniska, a czasem pali się także łodzie. Organizowane są wówczas
parady z rozkołysanymi kulami ognia. Symbolizują one słońce i mają oczyścić zbliżający się rok. Inny szkocki
zwyczaj nakazuje, by pierwsza osoba, która pojawi się w mieszkaniu w Nowy Rok, miała ze sobą prezent na
szczęście. Zazwyczaj jest to butelka Whisky.
Źródło i pełen tekst: http://www.newsweek.pl/styl-zycia/jak-swietuje-sie-nowy-rok-w-roznych-czesciach-swiata,artykuly,402992,1.html
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ZADANIA DO TEKSTU „JAK ŚWIĘTUJE SIĘ NOWY ROK W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA?”
1.

Wybierz właściwe zakończenie zdania.
Jeśli ktoś obchodzi dom, to:
 chodzi dookoła domu.
 świętuje.
 bierze udział w paradzie.
Jeśli ktoś słyszy uderzenie zegara, to:
 słyszy, że zegar rozbił się na kawałki.
 słyszy odgłosy parady.
 słyszy dźwięk zegara.
Jeśli ktoś ma nietypowe zwyczaje świąteczne, to:
 ma pogańskie zwyczaje.
 bierze udział w paradzie .
 ma dziwne, rzadko spotykane zwyczaje świąteczne.

2.

Wybierz zdania prawdziwe.
W czasie obchodów Nowego Roku:
 muzyka, tańce i fajerwerki to nietypowe zwyczaje.
 Hiszpanie konsumują winogrona.
 W Madrycie organizowane są parady z kulami ognia.
 Szkoci z każdym uderzeniem zegara dają sobie prezent.
 Duńczycy roztrzaskują talerze i szklanki przed drzwiami domów.
 Hiszpanie obchodzą dookoła butelkę szampana.
 Hiszpanie nie mogą przegapić żadnego uderzenia zegara.
 zwyczaje zależą od wierzeń i kultury.

3.

4.

W każdej religii obchodzi się inne święta. Czy poznajesz, które święto jest obchodzone w której
religii?

1.

Ramadan – święty miesiąc, upamiętniający wydarzenie, gdy
archanioł Gabrielukazał się Mahometowi, przekazując kilka wersów
Koranu.

a.

hinduizm

2.

Chanuka - Święto Świateł któremu towarzyszy rytuał zapalania
świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym
chanukowym świeczniku.

b.

chrześcijaństwo

3.

Boże narodzenie - święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa, które rozpoczyna się uroczystą kolacją.

c.

islam

4.

Diwali – święto światła obchodzone w Indiach, gdy przed każdym
domem zapala się lampkę oliwną.

d.

judaizm

Uzupełnij tekst korzystając ze słów w ramkach:
www.swiatciszy.pl
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obchodzone

pogańskie

punktu widzenia

roztrzaskać

nietypowych

uderzeniem zegara

obchodzili

parada

Niektóre z baśni są nam dobrze znane z dzieciństwa, na przykład baśń o Kopciuszku – dziewczynie,
która musiała uciekać z balu przed ostatnim ……………………………..…. o północy. Istnieje jednak wiele
mniej znanych baśni i legend, które opisują ……………………………..…. zwyczaje, które z naszego
……………………………..…. wydają się dziwne. Kraszewski w „Starej Baśńi” opisuje dawne
……………………………..…. święto Kupały ……………………………..…. w najdłuższy dzień w roku, czyli 22
czerwca. Tego dnia mieszkańcy bawili się przy rozpalonym ognisku, które ……………………………..….
dookoła tańcząc i śpiewając. Inny zwyczaj – postrzyżyny – odbywał y się, kiedy syn kończył 7 lat. W tym
dniu obcinano po raz pierwszy włosy chłopca i zakopywano je pod kamieniem.



5. Którą nietypową licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uważasz za najlepszą?








obiad ugotowany przez Magdę Gessler
czerwone buty Jurka Owsiaka
suknia ślubna Agnieszki Radwańskiej
samochód Dody
kolacja z Robertem Więckiewiczem
spacer z Leszkiem Balcerowiczem

A może masz pomysł na jeszcze inną nietypowa licytację?
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