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Mindenki tudja, hogy nálunk …

◦ … a Mikulás/Télapó december 6-án jön és édességeket tesz a jó gyerekek 

cipőjébe, de a csibészek virgácsot (is) kapnak.

◦ … december 24-én a kis Jézuska hozza a karácsonyfát és az ajándékokat.

◦ … Karácsonykor halászlét/rántott halat, rizst, burgonyát, húst és mákos vagy diós 

bejglit eszünk.

De mi a helyzet a világ más országaiban? A teljesség igénye nélkül gyűjtöttem össze 

néhány érdekességet Nektek, a karácsonyi szokásokról. 



Karácsony napja

◦ A karácsony az év legjobban várt ünnepe, ám a különböző

országokban más-más szokások, hagyományok színesítik az ünnepi

időszakot.

◦ A keresztény világ decemberben Jézus születését ünnepli, és ez jelzi a

nyugati világ időszámításának kezdetét. A pontos dátum nem

tisztázott, a mostani pedig más, párhuzamosan ekkor tartott pogány

ünnepekből eredhet, de egy IV. századi zsinaton vallási vezetők

megállapodtak abban, hogy karácsony napja december 25-én legyen.

◦ Ortodox országokban 13 nappal később ünneplik, mivel ők Julianus-

naptárt használnak



Ausztrália
◦ A karácsony itt a nyár kellős közepén van,

de ugyanúgy ünneplik, mint a világ bármely

más részén.

◦ A karácsonyi vacsora ugyanaz, mint más

országokban, viszont a desszert különleges.

Ez a „Pavlova-torta”. A torta annyira jól

sikerült, hogy hamarosan világhírnévre tett

szert, és manapság az ausztrál ünnepi menü

elválaszthatatlan része.

◦ A karácsonyi vacsora a általában egy

hatalmas, közös piknik a tengerparton, vagy

egy hangulatos sütögetés otthon, meghitt

családi körben.

A kép forrása: 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2016/11/30/nepek-

karacsonya-izek-italok-szokasok-a-nagyvilagban/

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2016/11/30/nepek-karacsonya-izek-italok-szokasok-a-nagyvilagban/


Pavlova torta

A kép forrása: https://lorenmiss.wordpress.com/2015/12/20/sutemeny-ajanlo-unnepi-pavlova-

torta/

A híressé vált ünnepi

édességet

1935-ben készítette

el először egy Bert

Sachse nevű cukrász

Anna Pavlova orosz

balerina tiszteletére.

https://lorenmiss.wordpress.com/2015/12/20/sutemeny-ajanlo-unnepi-pavlova-torta/


Amerikai Egyesült Államok

Képek : 

https://noitemak.eoldal.hu/cikkek/karacsony.html

https://tinkmara.com/2017/12/17/dyker-heights-avagy-karacsony-szteroidon/

Az új kontinensen hagyomány a karácsonyi 

zoknik fellógatása a kandalló fölé, amikbe 

reggelre a télapó belecsempészi az 

ajándékokat. 

Szokás minél jobban feldíszíteni a házakat, szinte 

már verseny számban mérik, kié a legfényesebb, 

legdíszesebb ház az utcában és a városban.

https://noitemak.eoldal.hu/cikkek/karacsony.html
https://tinkmara.com/2017/12/17/dyker-heights-avagy-karacsony-szteroidon/


Egyesült Királyság

◦ A Mikulás viszi az ajándékokat Szenteste, 
amit Karácsony napján találnak meg a 
gyerekek a zoknikban vagy a fa alatt. 

◦ Karácsony előtt a gyerekek levelet írnak a 
Mikulásnak, amit bedobnak a kandallóba. A 
Mikulás a füstből olvassa ki a kívánságokat.

◦ A karácsonyi puding tipikus karácsonyi étel 
Nagy-Britanniában. Ezen kívül pulykát 
esznek és tojáslikőrt isznak.

◦ A fagyöngy is része az ünnepnek, szerencsét 
hoz, ha az emberek alatta csókolóznak.

◦ 1932 óta a televízió közvetíti az uralkodó 
karácsonyi beszédét, amely délután három órakor 
kezdődik.

◦ Angliában minden évben felállítanak a Trafalgar

Square-en egy karácsonyfát, amit Norvégia ajádékoz

oda és meghatározott paramétereknek kell

megfelelnie.

◦ A fa történetét és a képet itt találod:

https://ekozbenlondonban.blog.hu/2016/12/24/

a_trafalgar_teri_karacsonyfa_tortenete

◦ Kattints a linkre! 

https://ekozbenlondonban.blog.hu/2016/12/24/a_trafalgar_teri_karacsonyfa_tortenete


Finnország
◦ A finnek a 18. század óta tartják karácsonyi

szokásukat, melynek lényege, hogy december 24-
én, délben kihirdetik a „joulurauha”-t, azaz a
karácsonyi békét, mely 20 napig tart.

◦ Finnországban a Mikulás érkezése előtt az
emberek elmennek szaunázni, és ezt megismétlik
többször is a karácsonyi béke időszak alatt. A
Mikulás, finnül„Joulupukki” viszi az ajándékokat
a gyerekeknek, de ebben az országban nem a
kéményen át, hanem az ajtón lép be a házba.

◦ Karácsony napján a legtöbben ellátogatnak a
temetőkbe elhunyt szeretteikhez, és gyertyát
gyújtanak emlékükre.

◦ A teljes szöveg innen idézve: 
https://www.eremkibocsato.hu/blog/231-karacsonyi-szokasok-
es-hagyomanyok-a-vilag-koeruel

Kép innen:

https://nlc.hu/advent_

tuti_tippek/20181129/jo

ulupukki-igazi-finn-

mikulas/

Itt elolvashatod a finn 

mikulás történetét is.  

Katt!

https://www.eremkibocsato.hu/blog/231-karacsonyi-szokasok-es-hagyomanyok-a-vilag-koeruel
https://nlc.hu/advent_tuti_tippek/20181129/joulupukki-igazi-finn-mikulas/


Franciaország
◦ A kisgyerekek itt is kirakják karácsony este a cipőiket a

kandalló közelébe, amit aztán a francia mikulás, a
„Pere Noel” éjszaka telerak ajándékokkal.

◦ A karácsonyi menüben régiónként más-más ételek

szerepelnek /A 13-as szám (az utolsó vacsorára

utalva) jelen van a menüben /

◦ Elzász a mézeskalács hazája, az ünnepi asztalra

pedig liba vagy libamáj kerül

◦ Dél-Francia vidékeken a „tizenhárom

karácsonyi desszert” kerül az asztalra, 13

fűszerrel ízesítve. Elengedhetetlen még a

csokoládékrémes karácsonyi fatörzs.

◦ Aquitániában, Franciaország délnyugati részén

nincs karácsony gesztenyetekercs nélkül.

◦ Provence-ban szentestén szerény, hús nélküli,

de bőséges étkeket kínálnak. A tengerparti

részeken halat készítenek, míg a szárazföldi

Provence-ban csőben sült zöldség, articsóka, nyers

zeller ajókával és párolt póréhagyma járja. A

karácsonyi ételekhez 13-féle kenyeret adnak, és

13-fajta desszertet szolgálnak fel. A bor pedig a

karácsonyi menü elengedhetetlen kelléke.

Kép: 

https://femi

na.hu/karacs

ony/karacso

ny-

franciaorsza

g-colmar/

https://femina.hu/karacsony/karacsony-franciaorszag-colmar/


Németország
◦ Innen eredeztethető a karácsonyfa-állítás

hagyománya.

◦ Az első adventi koszorút is egy német

lelkész készítette, akkoriban még 24

gyertyával.

◦ A németek is jeleskednek a

házdíszítésben, karácsony napján a

legtöbbek ablakában színes fények

gyúlnak. A gyerekek ajándéklistát írnak,

amit az ablakpárkányra helyeznek, hogy

ott könnyen megtalálja a

„Weihnachtsmann”, vagyis „Karácsonyapó”.

A kép forrása, ahol karácsonyfa történetéről is bővebben 

olvashatsz: 

https://mult-kor.hu/20131224_a_karacsonyfa_tortenete

Katt ide! 

https://mult-kor.hu/20131224_a_karacsonyfa_tortenete


Olaszország
◦ Itt nem a mikulás hozza az

ajándékokat, január 6-án,

Vízkeresztkor látogatja meg a

gyerekeket egy La Befana nevű

boszorkány, aki a kikészített

zoknikba rakja az ajándékait.

Akik év közben rosszul

viselkedtek, szenet kapnak.

A kép forrása és La Befana érdekes története itt található: 

https://olaszutak.blog.hu/2018/01/02/vizkereszt_vagyis_a

_la_befana_olaszorszagban
Kattints ide! 

https://olaszutak.blog.hu/2018/01/02/vizkereszt_vagyis_a_la_befana_olaszorszagban


Oroszország

◦ Gyed Moroz,, vagyis "Fagy Apó", 

illetve a Fagyok Nagyapja viszi az 

ajándékokat, aki Babuskával és 

unokájával, Sznyegurocskával "Hóleány

" járja a hideg Oroszországot.

Kép: „Az orosz Gyed Maróz - Дед Мороз (Fagy apó) és 

segítője Sznyegúrocská - Снегу ́рочка (Hópelyhecske)”

Forrás:

http://naturudvar.weebly.com/mikulaacutesok.html

http://naturudvar.weebly.com/mikulaacutesok.html


Feladat: 

◦ Nincs más feladatotok, mint a ppt-

ben a kattintásra felhívó felirattal

megjelölt linkek alatt elolvasni a

cikkeket, amikben még több

érdekességet találtok.

Jó olvasgatást! 

Bónusz: Karácsonyi filmhét helyett…

https://www.youtube.com/watch?v=oHHtZi6B4s

c&t=3135s

https://www.youtube.com/watch?v=wfEOLv2Fx

nA

https://www.youtube.com/watch?v=6TS3el0klFo

&t=81s

https://www.youtube.com/watch?v=T8GQ2o3hF

Hg&list=RDQMW-ZENvR2AnY&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=ZhiCvVrly8g

&list=RDQMW-ZENvR2AnY&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=oHHtZi6B4sc&t=3135s
https://www.youtube.com/watch?v=wfEOLv2FxnA
https://www.youtube.com/watch?v=6TS3el0klFo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=T8GQ2o3hFHg&list=RDQMW-ZENvR2AnY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZhiCvVrly8g&list=RDQMW-ZENvR2AnY&index=8


Források, felhasznált cikkek: 

A feltüntetett forrásokon kívül az alábbi linkek alatt található cikkeket használtam fel:

◦ https://www.eremkibocsato.hu/blog/231-karacsonyi-szokasok-es-hagyomanyok-a-vilag-koeruel

◦ https://www.cartourmagazin.hu/8-orszag-karacsonyi-szokasai.html

◦ https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/karacsony/22210/karacsonyi_szokasok_a_vilagban

◦ https://cultura.hu/gasztro/franciaorszag-karacsonyi-etelei/

https://www.eremkibocsato.hu/blog/231-karacsonyi-szokasok-es-hagyomanyok-a-vilag-koeruel
https://www.cartourmagazin.hu/8-orszag-karacsonyi-szokasai.html
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/karacsony/22210/karacsonyi_szokasok_a_vilagban
https://cultura.hu/gasztro/franciaorszag-karacsonyi-etelei/

