НОВОРІЧНА ПІСНЯ

13. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Здавна українські дітлахи, затамувавши подих, чекали новорічного
добродія Святого Миколая з подарунками (іноді він приходить з різочкою – до
пустунів і неслухів). Дідусь Мороз – це
добрий «гість» з інших країн, а в наших
пращурів
Мороз-Морозенко,
лютий повелитель холоду. Святковим
символом українців на Новий рік був
дідух – сніп, символ урожаю та багатства. Звичай прикрашати новорічну ялинку іграшками прийшов до
нас із Європи.
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Придумай новорічну історію за картиною.
Santa Baby (ManSound). Нова радість стала (Піккардійська Терція). Carol
of the Bells (Pentatonix). Алла Мігай. Ялиночка.

Музично-хореографічна гра «Веселе свято». Імпровізуйте рухи та супровід до пісні про ялиночку. Виконайте ритмічні вправи.
К/ф «Пригоди S Миколая», м/ф «Герої в масках. Гекко рятує Різдво»
(фрагменти).

Чим у твоїй родині прикрашають оселю на різдвяно-новорічні свята? Ставлять дідух чи ялинку?
На дозвіллі переглянь разом з родиною фільм-казку «Подорож до Різдвяної зірки» або новорічне фентезі «Тільки диво».
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13. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Різдвяно-новорічні
подарунки
приносять
дітям
чарівники. В Україні – це Святий Миколай, а в Америці,
ВІДЕО
Канаді й Австралії – СантаКлаус.
Американський
і
канадський чарівник мандрує
на оленях, а австралійський
любить серфінг.
До голландців і бельгійців
Синтаклаас разом з помічником Чорним Пітом дістається
на пароплаві, потім їде на білому коні. Через димохід Піт залазить у будинки й кладе в черевички
подарунки. Так само через дахи проникають у дім чеський Мікулаш
і його французький колега Пер Ноель.
До італійських діточок прилітає на мітлі добра фея Бефана.
А ім’я шведського дідуся Юля Томтена, що нагадує гнома в червоному ковпаку, перекладається як «Різдвяний гном». І це ще не всі
новорічні чарівники!

Лясолька і Барвик отримали листівки від європейських друзів. За зображеннями новорічних чарівників здогадайся, з якої вони країни.

Варіант 1. Виготов новорічну витинанку для своїх друзів. Папір при витинанні складають удвоє, учетверо, увосьмеро.

Варіант 2. Створи різдвяно-новорічний скрапбукінг (декорований
альбом). Використай його для святкових фотографій.
Надішли світлини друзям із різних
країн.

Придумай цікаве новорічне
привітання рідним, яке можна
сстворити
ор
за
до
допомогою
о о ою
комп’ютера.

Обери чарівника, якого ти хочеш запросити на новорічне свято.
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