
 

 

«Новий рік крокує по всій планеті» 

(про проведення та підсумки конкурсу в ДНЗ №1 «Шпачок») 

 

 

 

Весь сукупний культурний світ у всіх 

Його формах прийшов  з традиції.  

Едмунд Гуссерль 
 

      Новий рік - це одне з найкрасивіших та найдавнішихсвят на світі, яке 

відгукується особливими мелодіями в серцях дорослих і дітей, щедро 

даруючи людям по всій землі радість і добро, сміх та веселощі.Можливо, це 

єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають в усіх країнах і на 

всіх континентах, яку знають, люблять, і яку з нетерпінням чекають дорослі і 

діти. 

      А вам ніколи не було цікаво, як зустрічають Новий рік у різних країнах 

світу?Ось ,так з великим нетерпінням колектив ДНЗ №1 «Шпачок» разом з 

вихованцями та їх батьками відправилися у новорічну подорож по всій 

планеті. Іншими словами, з метою ознайомлення з традиціями святкування 

Новорічних свят та Різдва Христового в різних країнах світу та їх 

поширення, в дитячому садочку було організовано конкурс - подорож 

«Новий рік крокує по всій планеті», в якому прийняли участь колектив та 

вихованці зі своїми батьками. Дух новорічної атмосфери охопив всіх 

учасників і організаторів конкурсу, кожен з нас очікував чогось незвичайного 

різноманітного та по дитячому чарівного! 

       Нехай ми давно вже дорослі і не віримо в Діда Мороза, але очікування 

дива у новорічну ніч залишається з нами на все життя. Ми відвідали багато 

країн і кожна з них вразила своїм національним колоритом традицій. Одна з 

перших  країн, яка зустрічала гостей була Скандинавія. З її традиціями 

святкування Нового року  нас познайомили найменші вихованці групи 

«Сонечко»(вихователь Волошина З.К.).За звичаєм цієї країни ми зустрічали 

Новий рік у колі нашої великої родини дитячого садка, скуштували декілька 

сортів печива і уявно промчались на санчатах з оленями. 

       Наблизитися до казки можна, побувавши там, де зустрічі Нового року 

надається особливе значення, де зимові краєвиди надихають і вражають 

своєю красою. Ми стали свідками новорічних традицій  в нашій рідній неньці 

- Україні, з якими люб’язно поділилася малеча групи «Ромашка» 

(вихователь Супрун В.С.). 

       Своєю новорічною атмосферою вразили нас країни – Америка 

(вихованці старшої групи «Веселка», вихователі Короча Н.М., Свєтікова 

М.С.) та Англія (вихованці групи «Колосок», вихователь Горбачова О.С.). 

Разом з вихователем Запорожченко А.С. діти порадували нас своїми 

знаннями англійської мови, вони привітали гостей новорічними піснями, 

віршами та закличками. В Англії прийнято прикрашати будинок невеликими 



гілочками омели, і, за традицією, ми також опинилися під одним з цих 

новорічних прикрас і привітали один одним дружнім поцілунком. Впродовж 

подорожі відчувалася атмосфера справжнього чарівництва та свята, 

особливо, коли навколо тебе велика кількість подарунків та прикрас. 

 

      За чарівною казкою ми відправилися в Лапландію, де знаходиться 

резиденція Санта-Клауса, помічниками якого стали маленькі ельфи групи 

«Капітошки» на чолі з вихователем Міщенко А.В. Це була захоплююча 

подорож як для дітей, так і для нас дорослих. Ми поринули у світ чарівних 

казок, отримали листи - привітання від Санта-Клауса, грали у народні ігри та 

мали можливість напророчити собі успіху та доброї вдачі на наступний рік. 

      Ми відчули себе справжніми китайцями , коли відвідали молодшу групу 

«Горобинки» (вихователі Приткова І.А., Біловолова В.В.). У Китаї Новий рік 

- свято світла, тому приміщення групи повністю прикрашене ліхтариками та 

яскравими червоними стрічками. Діти як привітні господарі пригощали нас 

згідно традицій  парою мандаринів, на  китайській мові означає "золото", а 

ще ми спробували справжніми китайськими паличками знайти горіх з 

побажанням. 

     Наша подорож після голосного Китаю раптом змінилася на тиху, 

мовчазну підготовку до Нового року в Японії, де маленькі японці (вихованці 

групи «Ягідка», вихователь Даньшова Н.А.)  готувалися до зустрічі свята, 

виготовляли кораблики, прикрашали дерево рисом замість ялинки з 

іграшками, розвішували ліхтарики. Проте у момент настання власне Нового 

року усі японці - наші дошкільники раптом почали голосно сміятися і ми 

разом з ними, адже свято нового року для всіх є святом щастя, початком 

нового в житті! 

      І завершила наш святковий рух – країна міфів та легенд Греція. Нас 

зустріли маленькі гречани групи «Соняшники» разом з вихователем 

Чумаковою О.А. Згідно традицій святий Василь роздавав своє майно бідним 

дуже цікавим способом: він пік пироги, і в кожен засунув по золотій речі. А 

для нас господарі підготували пиріг із монетками, який називається 

«василопіта», той хто отримав монетку буде найбагатшим в цьому році. 

Малюки написали листи святому Василю і отримали подарунки на Новий 

рік. Дуже цікаво знайомитися із традиціями різних країн, особливо такої 

країни як Греція, яка  вражає  своїм колоритом і красою. 

      Веселощі, жарти, співи, і звісно ж, вітання найпопулярнішого дідуся 

нашої планети –  Діда Мороза, та теплі і щирі привітання від всіх учасників 

конкурсу були зосереджені на святковому заході «Новорічний 

калейдоскоп», яке відбулося в дитячому садку 17 січня 2018р. На даному 

святі було підведено підсумки новорічних конкурсів та виставок. Кожна 

група отримали грамоти за перемогу в різних номінаціях та подарунки. 

Відгомін цього свята зігріватиме серця дітей та дорослих увесь наступний 

рік, даруючи їм віру у дива. 

 


