


Австрия

Страната, където се ражда известната коледна
песен “Зимна нощ”.

Днес тази песен се пее навсякъде по света. В тази
страна Коледа е задължително свързана с
построяването на яслата, където младият Христос е
ражда. Тя е известна и с коледната украса на гарите си
- така австрийците пожелават щастлив празник на
всички пътници, които в “святата нощ” отсъстват от
домовете си.



Англия
Тук във всеки дом има накичена елха.
Децата пишат писмо до Дядо Коледа и го хвърлят в огъня

на камината. Така техните желания ще могат да преминат
през тесния комин и да достигнат по-лесно до добрия
старец, а над креватчетата им са поставени специално
приготвени дълги чорапи в очакване на подаръците.



Канада

Една от малкото страни, където задължително
Коледа се празнува в бяло – с много сняг и ... елени.

Навсякъде по улиците и магазините има елхи украсени с топки,
гирлянди и лампички, а на входовете на къщите има венци от
елхови клонки. Подаръците се раздават по време на
тържествената вечеря. Канадците имат традиция да излизат през
нощта, за да съберат пари и лакомства, които раздават на бедните.



Мексико
Подготовката за Коледа започва от 16

декември. Къщите се обкичват със
зелени растения, мъх, разноцветни
фенери и в средата на хола се поставя
една ясла. Децата носят малки статуи
на Йосиф и Мария и ходят от къща на
къща, което символизира търсенето на
подслон от двамата в коледната нощ.

В самата нощ децата и младежите
играят известната игра “Пинята” –
това а малки глинени гърнета, пълни
с бонбони и малки подаръци окачени
за тавана. Всяко дете със завързани
очи трябва да счупи едно гърне, за да
вземе бонбоните и подаръка.



Холандия

Свети Никола, Синтер Клаас на
холандски е бил много щедър
владика, който правел тайно
добрини на хората. Един ден,
когато узнал, че един беден
търговец няма пари за зестра на
дъщерите си и не може да ги
омъжи, добрият човек хвърлил
през комина на къщата три торби
със златни монети. На другия ден
трите девойки ги намерили в
чорапите си, които били оставени
да се сушат през нощта. От тази
легенда е произлязъл обичаят
малките холандчета да оставят в
коледната нощ чорапите или
обувките си около огнището с
надеждата, че Синтер Клаас няма
да ги забрави.



Гърция
Гръцките коледни и новогодишни традиции са особено тясно свързани с

религията. Елхата се подрежда на 24 декември и се разваля 12 дни след това -
точно след Йордановден или Фота, както го наричат гърците.
В Гърция Коледа е семеен празник. Всички заедно отиват на църква. Подаръците
се раздават на Нова година. Свети Василис е любимият светия на гръцките деца.
Той е техният Дядо Коледа.
В Гърция - страна със силни традиции в корабоплаването - коледната елха си
съперничи с коледно корабче. Декоративният плавателен съд се прави от хартия
или дърво и се украсява с малки разноцветни лампички. Корабчето се поставя до
входната врата на къщата или близо до камината. Носът му е обърнат към
центъра на дома.



Индия
Коледният дух се усеща и в Индия,

въпреки че християните там са малко. В
южната част на страната хората имат
обичай да украсяват къщите с малки
газени лампички и да слагат
разноцветни панделки на вратите.

На север пък всяка вечер в продължение на една седмица
християните ходят на църква, където пеят коледни песни. Традиция е
между къщите и по улиците да се палят големи картонени фенери.
Не липсва и коледно дръвче. То е украсено с играчки, гирлянди и
манго или банани.



Италия
На 24 декември италианците

празнуват и Деня на дървото.
Обичаите са много, но
общото между тях е големият
козунак панетоне, който
служи за коледен сладкиш.

Коледните пазари затварят
вратите си с невероятно шествие
на 5 януари вечерта, точно
преди да се появи магьосницата
Бефана, която раздава пода-
ръците в по-голямата част на
Италия. На непослушните деца
се полага само по парченце
въглен. Но то е захарно!



Австралия

Коледа в Австралия се празнува на 25 декември, както
при нас. Разликата е, че при тях тогава е разгара на
лятната ваканция нa децата. Топлият сезон позволява
празненствата да се провеждат на открито, дори и на
плажа. Най-популярното събитие се нарича „песни на
свещи“. Хората идват заедно през нощта на площада
или около катедралата със свещи в ръце и пеят
коледни песни.



САЩ
По време на Коледа много от

американците си спомнят за
традициите на своите прадеди
дошли от различни страни. В
еврейските квартали се
появяват „звездите на Давид“.
В щатите близо до Мексико
украсяват градините със свещи
т.нар. „луминариас“.

В югозападните щати американците
отиват на сърф, а вместо елхи украсяват
палми.

Но навсякъде главният герой е Санта
Клаус, който идва през нощта и пълни
дългите разноцветни чорапи с
подаръци.



Египет
Египтяните празнуват Коледа на 7 януари.
Обичай е по-заможните жени да приготвят риба и понички и

да ги раздават на бедните. На коледната трапеза има супа,
месо и ориз. Във всяка къща може да опитате и от
специалните бисквити с формата на кръст. Освен множеството
играчки и какви ли не други подаръци децата получават
задължително и комплект нови дрехи и обувки, с които отиват
на сутрешната литургия.



Китай

Китайците обикновено украсяват домовете си с огромни
фенери, а коледното дръвче се нарича Дърво на
светлината. Дядо Коледа е Дин Че Лао Рен, което в
превод означава "Старият Коледен човек". Той им носи
подаръците едва в края на януари, когато е китайската
Нова година.



Испания
В Испания коледните

празненства продъл-
жават цялата нощ на 24
срещу 25 декември.

Улиците са препълнени с
хора , които танцуват, пеят, пият
вино, ядат различни сладкиши.
След вечеря всеки излиза от
дома си и се среща с близки и
приятели, с които танцува
специалния коледен танц Jota
под ритъма на мелодия от
китари и кастанети.



Словения

В Словения на 6 декември мъжете се обличат в
страшни дяволски костюми и обикалят заедно със
свети Николай из градовете. А на сутринта може да
откриете, че коледния ви чорап до камината е пълен
не с подаръци, а с въглени, ако не сте били послушни
през годината.



Словакия

Там в началото на вечерята на
Бъдни вечер главата на
семейството взема лъжица
взема лъжица пълна с
традиционното ястие Локса,
направено от хляб, маково семе
и вода и я хвърля към тавана.
Поверието гласи, че колкото
повече от ястието отиде на
тавана, толкова по-голяма ще е
реколтата на семейството през
идната година.
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Полша

Поляците са много религиозни. 
Последните четири недели преди Коледа 
се изпълняват специални  църковни 
служби. Празнуването на Коледа при тях 
напомня за традициите при останалите 
западни славяни.

Елхата е много
голяма и задъл-
жителна във всеки
дом. Тя може да
остане украсена до
2 февруари.



Чехия

И в чешката традиция се отдава голямо значение на
фигурата на Свети Никола. Той слиза от рая по
позлатена стълбица за да види как са се държали
хората през изминаващата вече година. Придружаван
е от своите помощници – ангел и дявол. Краят на
Коледата идва с посещението на Тримата крале.



ви пожелавам аз Максим Иванов от III а клас
ОУ“Христо Ботев“ гр. Варна

Материали и картинки използвах от интернет:
www.rozali.com, www.edna.bg, www.24chasa.bg
www.iskamdaznam.com

http://www.rozali.com/
http://www.edna.bg/
http://www.24chasa.bg/
http://www.iskamdaznam.com/

