


ΑΜΕΡΙΚΗ

Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, δηλαδή
πριν αλλάξει ο χρόνος,

οι άνθρωποι στην
Αμερική

συγκεντρώνονται σε
μια μεγάλη πλατεία,

όπου υπάρχουν πολλά
χριστουγεννιάτικα
στολίδια, λαμπερά

φώτα και μουσική και
βλέπουν αυτή τη

μεγάλη πολύχρωμη
μπάλα ψηλά σε ένα

στύλο.

Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, δηλαδή
πριν αλλάξει ο χρόνος,

οι άνθρωποι στην
Αμερική

συγκεντρώνονται σε
μια μεγάλη πλατεία,

όπου υπάρχουν πολλά
χριστουγεννιάτικα
στολίδια, λαμπερά

φώτα και μουσική και
βλέπουν αυτή τη

μεγάλη πολύχρωμη
μπάλα ψηλά σε ένα

στύλο.



ΑΜΕΡΙΚΗ

Όταν αλλάξει ο
χρόνος, η πολύχρωμη

μπάλα σκάει και ο
ουρανός γεμίζει φως!

Οι άνθρωποι
ανταλλάσσουν ευχές

για μια όμορφη
χρονιά και δίνουν ένα

θερμό φιλί, για να
είναι ο νέος χρόνος
γεμάτος αγάπη κι

ευτυχία.

Όταν αλλάξει ο
χρόνος, η πολύχρωμη

μπάλα σκάει και ο
ουρανός γεμίζει φως!

Οι άνθρωποι
ανταλλάσσουν ευχές

για μια όμορφη
χρονιά και δίνουν ένα

θερμό φιλί, για να
είναι ο νέος χρόνος
γεμάτος αγάπη κι

ευτυχία.



ΑΜΕΡΙΚΗ

Επίσης, στην Αμερική,
οι άνθρωποι

συνηθίζουν  να τρώνε
χοιρομέρι την
Πρωτοχρονιά ,

δηλαδή χοιρινό κρέας
το οποίο διακοσμούν

με φρούτα και
λαχανικά και έχει μια

πολύ ιδιαίτερη γεύση!

Επίσης, στην Αμερική,
οι άνθρωποι

συνηθίζουν  να τρώνε
χοιρομέρι την
Πρωτοχρονιά ,

δηλαδή χοιρινό κρέας
το οποίο διακοσμούν

με φρούτα και
λαχανικά και έχει μια

πολύ ιδιαίτερη γεύση!



ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Στη Βραζιλία, οι
άνθρωποι

συγκεντρώνονται
στις παραλίες για

να δουν τα
εντυπωσιακά

πυροτεχνήματα
για το τέλος του

χρόνου, φορώντας
λευκά ρούχα.

Στη Βραζιλία, οι
άνθρωποι

συγκεντρώνονται
στις παραλίες για

να δουν τα
εντυπωσιακά

πυροτεχνήματα
για το τέλος του

χρόνου, φορώντας
λευκά ρούχα.



ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Στην
Κολομβία,

υπάρχει ως
έθιμο να

βγαίνουν έξω
με μια άδεια

βαλίτσα για να
είναι η χρονιά
τους γεμάτη

ταξίδια

Στην
Κολομβία,

υπάρχει ως
έθιμο να

βγαίνουν έξω
με μια άδεια

βαλίτσα για να
είναι η χρονιά
τους γεμάτη

ταξίδια



ΒΟΛΙΒΙΑ

Στη Βολιβία, οι
άνθρωποι

συνηθίζουν στην
αρχή του νέου

χρόνου να
βάζουν μερικά

νομίσματα μέσα
σε κέικ ή άλλα
γλυκά για καλή
τύχη σε εκείνον
που θα τα βρει!

Στη Βολιβία, οι
άνθρωποι

συνηθίζουν στην
αρχή του νέου

χρόνου να
βάζουν μερικά

νομίσματα μέσα
σε κέικ ή άλλα
γλυκά για καλή
τύχη σε εκείνον
που θα τα βρει!





ΑΦΡΙΚΗ

Στη Νότια Αφρική, την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς
οι άνθρωποι συνηθίζουν να

πετούν έξω από το σπίτι τους
τις παλιές ή χαλασμένες

ηλεκτρικές συσκευές τους!
Επίσης, σε άλλα μέρη της

Αφρικής οι κάτοικοι ντύνονται
με πολύχρωμες στολές

καρναβαλιού και βγαίνουν
στους δρόμους,

τραγουδώντας και
χορεύοντας με τύμπανα

Στη Νότια Αφρική, την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς
οι άνθρωποι συνηθίζουν να

πετούν έξω από το σπίτι τους
τις παλιές ή χαλασμένες

ηλεκτρικές συσκευές τους!
Επίσης, σε άλλα μέρη της

Αφρικής οι κάτοικοι ντύνονται
με πολύχρωμες στολές

καρναβαλιού και βγαίνουν
στους δρόμους,

τραγουδώντας και
χορεύοντας με τύμπανα





ΙΑΠΩΝΙΑ

Στην Ιαπωνία,
οι καμπάνες

των ναών
χτυπούν 108
φορές για να
γιορτάσουν
τον ερχομό

του νέου
χρόνου.

Στην Ιαπωνία,
οι καμπάνες

των ναών
χτυπούν 108
φορές για να
γιορτάσουν
τον ερχομό

του νέου
χρόνου.



ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Στις Φιλιππίνες την
Παραμονή της

Πρωτοχρονιάς έχουν
έθιμο να φορούν ρούχα

που έχουν κύκλους
πάνω τους και τρώνε

μόνο στρογγυλά φαγητά
και φρούτα. Θεωρούν

πως έτσι θα έχουν
αφθονία, καθώς  το
στρογγυλό σχήμα

μοιάζει με το σχήμα των
κερμάτων.

Στις Φιλιππίνες την
Παραμονή της

Πρωτοχρονιάς έχουν
έθιμο να φορούν ρούχα

που έχουν κύκλους
πάνω τους και τρώνε

μόνο στρογγυλά φαγητά
και φρούτα. Θεωρούν

πως έτσι θα έχουν
αφθονία, καθώς  το
στρογγυλό σχήμα

μοιάζει με το σχήμα των
κερμάτων.



ΚΟΡΕΑ

Στην Κορέα,
όλοι μένουν
ξύπνιοι την

παραμονή της
Πρωτοχρονιάς,
γιατί πιστεύουν
πως όποιον τον
πάρει ο ύπνος,
θα ξυπνήσει με
άσπρα μαλλιά

και φρύδια.

Στην Κορέα,
όλοι μένουν
ξύπνιοι την

παραμονή της
Πρωτοχρονιάς,
γιατί πιστεύουν
πως όποιον τον
πάρει ο ύπνος,
θα ξυπνήσει με
άσπρα μαλλιά

και φρύδια.



ΤΟΥΡΚΙΑ

Στην Τουρκία οι
άνθρωποι

συνηθίζουν να
φοράνε κόκκινα

ρούχα την
Πρωτοχρονιά για

καλή τύχη

Στην Τουρκία οι
άνθρωποι

συνηθίζουν να
φοράνε κόκκινα

ρούχα την
Πρωτοχρονιά για

καλή τύχη





ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στην Αυστραλία,
υποδέχονται το νέο χρόνο

όσο πιο φασαριόζικα
μπορούν,

χρησιμοποιώντας από
κόρνες μέχρι

πυροτεχνήματα. Την πρώτη
μέρα του χρόνου, οι

Αυστραλοί συνηθίζουν να
κάνουν πικ-νικ σε κάποια

παραλία, όπου πιθανότατα
θα συναντήσουν και τον
Άγιο Βασίλη να κάνει το

μπάνιο του.

Στην Αυστραλία,
υποδέχονται το νέο χρόνο

όσο πιο φασαριόζικα
μπορούν,

χρησιμοποιώντας από
κόρνες μέχρι

πυροτεχνήματα. Την πρώτη
μέρα του χρόνου, οι

Αυστραλοί συνηθίζουν να
κάνουν πικ-νικ σε κάποια

παραλία, όπου πιθανότατα
θα συναντήσουν και τον
Άγιο Βασίλη να κάνει το

μπάνιο του.





ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στην Ισπανία και την
Πορτογαλία, μόλις το
ρολόι χτυπήσει 12 τα

μεσάνυχτα και
αλλάξει η χρονιά,
τρώνε 12 ρώγες

σταφύλι, δηλαδή μία
για κάθε μήνα του

χρόνου, προκειμένου
να έχουν καλοτυχία κι

ευημερία σε όλη τη
διάρκειά του.

Στην Ισπανία και την
Πορτογαλία, μόλις το
ρολόι χτυπήσει 12 τα

μεσάνυχτα και
αλλάξει η χρονιά,
τρώνε 12 ρώγες

σταφύλι, δηλαδή μία
για κάθε μήνα του

χρόνου, προκειμένου
να έχουν καλοτυχία κι

ευημερία σε όλη τη
διάρκειά του.



ΔΑΝΙΑ

Οι Δανοί για να
γιορτάσουν τον

ερχομό του νέου
έτους τρώνε στο

τέλος του
δείπνου ένα

τεράστιο κέικ σε
μορφή κώνου

που είναι
στολισμένο με

πυροτεχνήματα
και σημαίες.

Οι Δανοί για να
γιορτάσουν τον

ερχομό του νέου
έτους τρώνε στο

τέλος του
δείπνου ένα

τεράστιο κέικ σε
μορφή κώνου

που είναι
στολισμένο με

πυροτεχνήματα
και σημαίες.



ΔΑΝΙΑ

Στη Δανία συνηθίζουν
να σπάζουν ένα πιάτο

έξω από την πόρτα
του γείτονά τους. Η

οικογένεια με τα
περισσότερα

σπασμένα πιάτα και
φλιτζάνια στην πόρτα
της θεωρείται πως θα

έχει καλή τύχη και
πολλούς φίλους όλο

το χρόνο.

Στη Δανία συνηθίζουν
να σπάζουν ένα πιάτο

έξω από την πόρτα
του γείτονά τους. Η

οικογένεια με τα
περισσότερα

σπασμένα πιάτα και
φλιτζάνια στην πόρτα
της θεωρείται πως θα

έχει καλή τύχη και
πολλούς φίλους όλο

το χρόνο.



ΑΓΓΛΙΑ

Στην Αγγλία
κολυμπούν

σε
παγωμένο
νερό ώστε

η νέα
χρονιά να

είναι
τυχερή.

Στην Αγγλία
κολυμπούν

σε
παγωμένο
νερό ώστε

η νέα
χρονιά να

είναι
τυχερή.





ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες από πολύ παλιά,
όταν ερχόταν η Πρωτοχρονιά
συνήθιζαν να σπάνε ένα ρόδι

στην πόρτα του σπιτιού τους για
καλή τύχη! Αφού όλοι ευχηθούν
για το νέο χρόνο, ο νοικοκύρης
του σπιτιού ή κάποιο μέλος της

οικογένειας που θεωρείται
τυχερό σπάει το ρόδι και μετά
μπαίνουν όλοι στο σπίτι με το

δεξί πόδι.

Οι Έλληνες από πολύ παλιά,
όταν ερχόταν η Πρωτοχρονιά
συνήθιζαν να σπάνε ένα ρόδι

στην πόρτα του σπιτιού τους για
καλή τύχη! Αφού όλοι ευχηθούν
για το νέο χρόνο, ο νοικοκύρης
του σπιτιού ή κάποιο μέλος της

οικογένειας που θεωρείται
τυχερό σπάει το ρόδι και μετά
μπαίνουν όλοι στο σπίτι με το

δεξί πόδι.



ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, την
παραμονή της
Πρωτοχρονιάς,
τα μικρά παιδιά
πηγαίνουν από

σπίτι σε σπίτι για
να πουν τα
κάλαντα.

Στην Ελλάδα, την
παραμονή της
Πρωτοχρονιάς,
τα μικρά παιδιά
πηγαίνουν από

σπίτι σε σπίτι για
να πουν τα
κάλαντα.



ΕΛΛΑΔΑ



ΕΛΛΑΔΑ

Άλλο ένα έθιμο στην
Ελλάδα κατά την

αλλαγή του χρόνου
είναι το να παίζουμε
χαρτιά! Οι άνθρωποι
θεωρούν πως όποιος

παίζει χαρτιά και
κερδίζει μπορεί να

είναι τυχερός και να
έχει χρήματα όλη τη
χρονιά που θα έρθει.

Άλλο ένα έθιμο στην
Ελλάδα κατά την

αλλαγή του χρόνου
είναι το να παίζουμε
χαρτιά! Οι άνθρωποι
θεωρούν πως όποιος

παίζει χαρτιά και
κερδίζει μπορεί να

είναι τυχερός και να
έχει χρήματα όλη τη
χρονιά που θα έρθει.



ΕΛΛΑΔΑ

Όπως συνηθίζεται στην
Αυστραλία, έτσι και στην
Ελλάδα οι άνθρωποι στην

αλλαγή του χρόνου
συνηθίζουν να πετούν

βεγγαλικά, δηλαδή
πυροτεχνήματα, κάνοντας
τον ουρανό να γεμίσει με

ωραία σχήματα και
χρώματα! Λίγο πριν αλλάξει
ο χρόνος και συμβούν αυτά
όμως, οι άνθρωποι κλείνουν
όλα τα φώτα στο σπίτι τους
και όταν το ρολόι δείξει 12

τα μεσάνυχτα, τα φώτα
ανάβουν ξανά και εύχονται
για το νέο χρόνο που μόλις

υποδέχτηκαν!

Όπως συνηθίζεται στην
Αυστραλία, έτσι και στην
Ελλάδα οι άνθρωποι στην

αλλαγή του χρόνου
συνηθίζουν να πετούν

βεγγαλικά, δηλαδή
πυροτεχνήματα, κάνοντας
τον ουρανό να γεμίσει με

ωραία σχήματα και
χρώματα! Λίγο πριν αλλάξει
ο χρόνος και συμβούν αυτά
όμως, οι άνθρωποι κλείνουν
όλα τα φώτα στο σπίτι τους
και όταν το ρολόι δείξει 12

τα μεσάνυχτα, τα φώτα
ανάβουν ξανά και εύχονται
για το νέο χρόνο που μόλις

υποδέχτηκαν!



ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα οι άνθρωποι
συνηθίζουν να χαρίζουν
ευχετήριες κάρτες στους

φίλους και την οικογένειά τους.
Γράφουν δηλαδή ευχές όπως:

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!» ,
«ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!» και

άλλα.

Εσείς σε ποιον θα θέλατε να
χαρίσετε μια χριστουγεννιάτικη

κάρτα; Τι θα θέλατε να
γράψετε σε αυτή;

Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί
μια κάρτα ευχών για έναν

αγαπημένο σας!

Στην Ελλάδα οι άνθρωποι
συνηθίζουν να χαρίζουν
ευχετήριες κάρτες στους

φίλους και την οικογένειά τους.
Γράφουν δηλαδή ευχές όπως:

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!» ,
«ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!» και

άλλα.

Εσείς σε ποιον θα θέλατε να
χαρίσετε μια χριστουγεννιάτικη

κάρτα; Τι θα θέλατε να
γράψετε σε αυτή;

Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί
μια κάρτα ευχών για έναν

αγαπημένο σας!
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