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Как празнуват Коледа в 

Испания? 

 Бъдни вечер в Испания се нарича 

Nochebuena, а Коледата – Navidad. 



 На Коледа децата в Испания напълват обувки си със слама, 
моркови и ечемик и ги оставят на прозореца, за да нахранят 
конете на мъдреците. Смята се, че те всяка година минават 
отново пътя до Витлеем. Единият от тях се казва Балтазар. 
Той носи подаръци на децата. 



 Улиците са 

препълнени с 

хора, които 

танцуват, пеят, 

пият вино, ядат 

различни 

сладкиши и се 

черпят помежду 

си. 



 Има 

специален 

коледен 

танц – 

Jota. 



Повечето испанци не отварят 

коледните си подаръци до 

Богоявление – 6 Януари. 



 В повечето домове има малки ъгълчета с 
фигурите на Дева Мария, Иисус, Йосиф, свещи 
и кръст. Хората се събират около тези кътчета 
и се молят, пеят, танцуват. 



 В Испания по 
Коледа на почит е 
животното крава. 

Смята се, че когато 
Дева Мария е 
родила Исус, 

кравата, намираща 
се близо до нея, е 
стоплила малкото 
бебе с топлината 

си. 



Как празнуват Коледа в Бразилия? 
 Празникът в Бразилия е наричан Dia de 

festas. Дядо Коледа носи названието Papai 

Noel. Празникът продължава чак до 6 януари. 



 Бразилия е страна, в която се преплитат 

множество култури и традиции.  



 Приготвя се пълнена пуйка – с плодове, ядки, зеленчуци. 

Интересен десерт са т.нар rabanadas – препечени филийки, 

поръсени със захар или мед, канела, карамфил. Изобилства и 

от много видове плодове. 



 На масата на Коледа има Feijoada - ястие от 

черен боб. 



 В 12 часа през 

нощта срещу 

25 декември 

всички лампи в 

дома се 

изгасят, само 

тези на елхата 

остават 

запалени. 



Посещават църковна служба, където е 

направена сцената на "Рождество Христово" 

или "Пресепио" . 

Хората гледат фолклорната постановка 

"Овчарите“, където  циганин се опитва да 

отвлече детето Исус. 



В средата на езерото в град Рио има огромна коледна елха, 

изработена от метални конструкции. Тя светва през нощта с хиляди 

светлини и е  осветена от мощни прожектори, така че тя става 

видима дори от космоса. 



Изготвили: Мартин Ташев, Габриела Арабаджиева, Кари 

Костадинова, Кристиян Жеков, Кристиян Трифонов, Борислав 
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 От Бразилия и Испания се пренасяме в 

Китай, където коледното дръвче стои в 

основите на детските занимания и се 

нарича дърво на светлината. 



 Малчуганите изработват от хартия 

гирлянди под формата на вериги и цветя и 

украсяват домовете си с огромни фенери. 



 А сега кратък урок по китайстика. Ето как 

се поздравяват с ,,Весела Коледа!” - ,,Sun 

Tan Gung Haw Sun!” или ,,Sheng Dan Kuai 

Le!’’. 



 За китайците 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. 





Коледа в Русия 
 Народните обичаи по Коледа в Русия се наричат «Святки» 

(Свети дни). Това е време на веселие и радост. 

 Сутринта на Бъдни вечер стопанката разпалва огъня в пещта, за 

да свари жито. По традиция цялото семейство става рано. 

Хората украсяват коледни дръвчета. 



 Наред с добре известния ни образ на Дядо 

Мраз, в Русия има и друга коледна фигура 

– тази на добрата баба Бабушка. Тя също 

раздава подаръци на децата. Популярна е 

и Снежанка – внучката на Дядо мраз. 



 Съществуват много поверия за коледа, 

които са били важна част от отбелязването 

на празника.  

 Всеки трябва да си купи нещо ново от 

пазара. 



Благодарим за вниманието! 



Финландия е очарователна и някак 
непозната европейска страна. Но ако 

искате да усетите истинската магия на 
идващите празници и да опознаете 

вълнуващите традиции на един северен 
народ, сега е точното време да си 

подарите една Коледа във Финландия. 



НЕКА ПЪРВО ДА ВИ ЗАВЕДА НА НАЙ- 

ИНТЕРЕСНОТО МЯСТО В ЛАПЛАНДИЯ-

ДОМА НА ДЯДО КОЛЕДА 

 

 Лапландия е на север, много на север. Там, където 
сезоните имат свой собствен ритъм, където дните и 
нощите продължават по 24 часа и където приказно 
сияние озарява небето поне 200 пъти в годината. 
Лапландия? Да, там,където е домът на Дядо 
Коледа. 
 

 
 



 Най-голямата атракция в Лапландия е селището на Дядо Коледа, което се 
намира на около десетина километра от центъра на Рованиеми. Тук духът 
на Коледа е жив по всяко време на годината, коледни песни звучат по 
улиците, изпълнени с хора. В пощенската станция постоянно пристигат 
писма с многобройни детски желания, които се доставят директно в офиса 
на Добрия старец – в пещерата в планината Тунтури.  
Дядо Коледа не се крие от хората – домът му е винаги отворен за гости, 
желаещи да надникнат в тайнственото му „скривалище“ и да се снимат с 
него за спомен. 

http://zadoma.rozali.com/koleda/p11993.html


 Лапландия е една от най-отдалечените 
кътчета на земята или събирателна точка 
на всички вълнуващи приключения. Всичко 
е въпрос на гледна точка. Но една е сигурно – 
в Лапландия празникът никога не свършва. 

 

 

 

 

 

 СЕГА МОЖЕМ ДА СЕ РАЗХОДИМ ИЗ 
ФИНЛАНДИЯ И ДА ПРОУЧИМ  КОЛЕДНИТЕ 
И ТРАДИЦИИ. 



 Престоят във 
Финландия по време на 
коледните празници се 
оказва незабравимо 
изживяване за всеки 
турист – без значение 
дали е отишъл там 
целенасочено или се е 
отбил по пътя си към 
някоя от съседните 
държави. Началото на 
коледните 
празненства се 
поставя още в 
първата неделя на 
декември , след който 
със специални 
календарчета децата 
започват да отброяват 
оставащите дни до 
Коледа. 

 



 

 Навсякъде Коледа се смята за свещен 
празник, но във Финландия, като че ли 
придават по-голямо значение на 
почитането му. Тук, това е най-важният 
от всички празници през 
годината. Домакините почистват и 
украсяват къщите от рано, рибарите 
акостират лодките още в деня на Св. 
Томас, 21 декември, за да бъдат заедно 
със семействата си в празничните дни, 
врати отварят коледните пазари, 
изпъстрени с всевъзможни лакомства, 
сувенири, ръчни изделия и греяно вино, и 
се подготвя коледен парад, в който 
основно действащо лице е Дядо Коледа. 

КОЛЕДНИ ТРАДИЦИИ 



 Обикновено в деня на 
Бъдни вечер жените в 
семейството (или цялото 
семейство) посещават 
традиционната 
финландска сауна, за да 
отпуснат и поглезят 
тялото и душата си за 
предстоящите 3 
празнични дни. Всички се 
събират около масата, 
пременени  в нови дрехи, с 
появата на първата звезда 
в небето (между 17:00 и 
19:00 ч.), а фермерите – 
едва когато се уверят, че 
животните са изяли 
коледната си дажба. 
Обикновено тогава се 
раздават и подаръците, 
донесени лично от Дядо 
Коледа и неговите 
джуджета, който влизайки 
в домовете задава един и 
същ въпрос: „Има ли тук 
добри деца?” и винаги 
получава възторжен 
отговор „Да!”. 
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