


Празникът Рождество Христово е продължение на празника Бъдни вечер -
последния ден от коледните пости, който започва от полунощ с обичая 
коледуване. В него участват коледари - мъже - ергени, годеници и по-млади, 
скоро женени мъже. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава разучават 
коледните песни, създават се коледарските групи, определя се водача на 
групата, който е по-възрастен и женен. Облечените празнично коледари са с 
накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“. Времето за 
коледуване е строго определено от традицията — от полунощ до изгрев 
слънце на Коледа. В народните представи тогава се 
появяват караконджули, вампири, таласъми и др. свръхестествени същества. 
Вярва се, че коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. Тъй 
като празнуваме на село при баба и дядо не мога да пропусна и идването на 
коледари рано сутринта. Пеят песни за здраве и берекет. през новата година. 
Благодарение на моите учители май няма коледна песен, която да не зная. С 
тях атмосферата в нашя дом е празнична - весело е, красиво е! 



На 25 декември почитаме един от най-

хубавите 

християнски празници-РОЖЕСТВО 

ХРИСТОВО КОЛЕДА

⚫ Отново идва Коледа. Това е любимото ми време през годината. 
Обичам цялата подготовка и суетене около този празник. Обичам 
красотата и светлинките. Обичам ароматът на коледни сладки, на 
гозбите и топлата питка. Обичам традициите – предавани от 
поколения, други осъвременени и модерни, трети – само мои и на 
моето семейство. Аз просто обичам Коледа.



Елхата

⚫ . 

•: 

•Украсяваме я още в началото на 
декември и това наистина ми 
доставя огромно удоволствие. 
Зная, че е прието да се украсява 
на 24 декември –но на мен и 
моето семство ни този ритуал 
внася настроение и ни кара да се 
чувстваме щастливи.



Трапеза

Украсяване и подреждане 

на трапезата – това е 

любим ритуал на мен и 

моето семейство.

Едно от традиционните 

коледни ястия на моето 

семейство е пуйкя със 

зеле. Витаги има питка с 

къъсмети, баница,салати 

и много други вкусотии. 

Правенето на меденки е 

мой специалитет. Стават 

чудесни.



Винаги заедно на празника

Всъщност в това се състои идеята на 
празника - да сме заедно. 
Семейството е онова, което прави 
деня празник. 

Най - любимото ми нещо е вечерта, 
когато сядаме около трапезата, а 
баба разказва приказки белобрадия 
старец и как тя е празнувала този 
празник. Гледаме коледни филми и 
отново слушаме коледни песни. Не на 
последно място са така 
дългоочакваните подаръци.



Подаръците, традициите, 

трапезата – всичко това внася 

уют в дома ни и сплотява моето 

семейството



Габриела Стоянова – 6а клас


