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Новорічні композиції 



Новорічно-різдвяні вінки 



Новорічні ялинки 



Традиції використання рослин на Новий рік  в Україні 

• Історично символом 

Нового року була не 

ялинка, а дідух – перший 

зажинковий сніп, 

прикрашений стрічками, 

вінками, квітами.  

• В домі його ставили на 

столі на покуті.  

 

 

 



Новорічно-різдвяні традиції українців 



Використання українцями ялинки як новорічного дерева 

• Із запровадженням 
григоріанського літочислення весь 
християнський світ перейшов на 
святкування Нового року 1 січня. 
На території сучасної України це 
сталося 1700 року за наказом 
російського царя Петра І. Проте 
юліанське літочислення 
збереглось до 1918 року, тобто 
літочислення велось за старим 
стилем, з 1918 року – за новим, 
григоріанським календарем, 
різниця між ними склала 14 днів.  

• Той же Петро І запровадив 
прикрашати ялинку, запускати 
феєрверки, влаштовувати 
маскаради та всіляко веселитись. 
 
 



Спільні новорічні традиції 

 
• З незапам’ятних часів людина наділяла магічною силою 

зелені рослини. Пахучу пухнасту ялину вважали особливим 

деревом. Древні германці вірили, що вона священна, 

оскільки в ній живе дух лісу, який охороняє людей і рослини, 

оберігає звірів і птахів. Тому часто до цього дерева 

приходили вожді племен, щоб вмилостивити могутнього 

духу лісу, добитися його прихильності. У похмурому світлі 

факелів виблискували залізні шоломи воїнів, блищала 

зброя, таємничо звучали заклинання. На колючих 

засніжених ялинових гілках юнаки розвішували прикраси. 

• Голландці, англійці, а потім і слов’яни запозичили обряд 

шанування ялини як символу нев’янучого життя, вічної 

молодості і сили. Для прикрашання жител використовували 

її гілки, які ставили у воду задовго до свята. 

 



Новорічна ялинка у Франції 



Новорічна Ялинка в Абу-дабі 



Новорічна ялинка в Австрії 



Новорічна Ялинка в Португалії 



Новорічна ялинка в Празі 



Новорічна Ялинка в Киргистані  



Новорічна ялинка в Америці 



Новий рік в Японії  



Новий рік в Англії 



Новорічна ялинка Італії 



Найкращі ялинки світу 



Кращі ялинки України  


