
Коледна презентация
ОТ КРИСТИАН РИЗОВ



Коледа-Рождество Христово

 Коледа е един от най-хубавите 

празници. Всички христяни 

празнуват раждането на Исус 

Христос. Той е роден на 24 

срещу 25 декември във  

Виетлеем, Юдея. 

Продължителността на 

празника е 3 дена-24,25 и 26 

декември.



Традиции на Коледа

 Хората празнуват празника като се събират с 

близките си. За Коледа винаги има коледна елха, 

която е украсена с играчки , лампички и гирлянди. 

На 25 декември децата получават подаръци от  

свойте роднини. По традиция се правят коледни 

сладки, които са украсени с топли цветове.



Светски празник

 В предимно християнските страни Коледа е икономически най-

значимият празник в годината. Той се отбелязва като светски празник и 

в много страни с малко християнско население. Свързва се с 

размяна на подаръци в семейството, както и с подаръци от Дядо 

Коледа и други митични персонажи.



Ястия за Бъдни вечер и Коледа

 Сред ястията за Бъдни вечер са пълнени чушки с ориз, 

сърми, боб, леща, варено жито, баница с тиква, ошав и 

питка с паричка . Според традицията , колкото повече 

са ястията , толкова по-богата ще е годината. Някои от 

храните пък имат за цел да гонят злите духове – лук, 

чесън , мед и орехи. Ястията за Коледа са пуйка със 

зеле , сарми, пържоли, капама , баница и туршия , 

както и питка .



Дядо Коледа

 Дядо Коледа, известен по света още като Санта Клаус, свети Николай и Крис Крингъл, е 

едновременно историческа и митологична личност. Изобразяват го като закръглен старец с дълга 

бяла брада, облечен в червено и бяло, който нощем се промушва през комина и оставя 

подаръци под елхата. За награда децата му остават чаша топло мляко и бисквитка.



Още информация за Дядо Коледа

 Първообразът на добрия старец може да се търси в 

лицето на свети Никола, роден и живял през III–IV в. във 

византийската провинция Кападокия, намираща се на 

територията на днешна Турция. Той станал епископ много 

млад. Проявил се като благороден и щедър човек, 

дълбоко религиозен и посветен на църквата. Дарил цялото 

си богатство на бедните и онеправданите. В памет на 

неговата щедрост е останала традицията хората да си 

разменят подаръци. В Гърция не съществува традиционно 

вярване, че свети Никола носи подаръци на децата. 

Холандците съкращават своето Sint Nicolaas до Sinterklaas, 

което пък бива поамериканчено до Santa Claus (за първи 

път употребено в пресата през 1773 г.)



Коледни песни

 Коледните песни са друг обичай на празника. Има измислени 

стотици песни които са свързани с празника. Хората ги пеят на 

всякакви езици.



Благодаря за вниманието

 Презентация от Кристиан Ризов


