
ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

Новорічна гра 2018  



Щедрик на Новий рік 

• Як відомо, музику до  

народної української  

щедрівки у 1902 році  

написав Микола Леонтович.  

 

• З того часу вона стала популярною в усьому 
світі. Після перекладу англійською Петром 
Вільховським колядка отримала назву 
«Колядка дзвонів».  

 



Щедрик на Новий рік 

• Чому у новорічній колядці співається про 
пташку ластівку? 



Щедрик на Новий рік 

Слова колядки 
прийшли до нас із часів 
язичництва, а 
язичницький Новий рік 
святкувався на 
весняне рівнодення, 
тоді ж виконувались і 
новорічні щедрівки. 
Тоді ж і ластівки 
прилітали з вирію. 



Хто старший? 

• Святий Миколай чи Санта Клаус? 

 



• Святий Миколай – римський християнський священик 
грецького походження, народився орієнтовно у 270 році. 
Він покровитель дітей, мандрівників, моряків. 
 
• Ім’я Санта Клаус походить від імені Святого Миколая. До 

Америки традицію вшанування його принесли голландці. 

 

Вони одного 
віку -  

приблизно 
1747 років 



Санта Клаус 

• Завдяки якій 
компанії 
з’явився образ 
сучасного Санти 
Клауса 

 



Санта Клаус 

• Теперішнім образом Санти послужив  

    рекламний персонаж компанії 

КОКА - КОЛА 



Яке слово повинен був скласти Кeй 
у палаці Снігової королеви? 

 



Яке слово повинен був скласти Кeй 
у палаці Снігової королеви? 

 В
ічн

ість 



Танок феї драже 

• Назвіть автора музики та твору, де танцює 
фея цукерок, або фея драже. 



Танок феї драже 

Чайковський «Щелкунчик» 



Зустрічаємо Новий рік! 
• Останніми Новий рік зустрічають жителі 

острівної держави Самоа у Тихому океані.  



Зустрічаємо Новий Рік 

• На відстані 
3000 км від 
них живуть 
люди, які 
першими 
зустрічають 
Новий рік! 

• Назвіть цю 
країну! 



Зустрічаємо Новий рік 

Нова Зеландія 

 

Новий рік тут 
зустрічають  

о 13.00 по 
київському 
часу! 



Новорічний феєрверк 

• Саме так він виглядав у Окленді, столиці  
Нової Зеландії. 
• У якій країні був придуманий феєрверк? 



Феєрверк був створений  
у Китаї, 12 столітті 



Старовинний танок 
• Цей танок виконували на свято у самих 

вишуканих спільнотах. Він «танцює, обминає, 
нікого не чіпає» Про який танок іде мова? 

 



Менует 

• «Танцює, обминає, нікого не чіпає» Про 
який танок іде мова? 

 



Маньчжурські духи 

• Якщо Санта Клаус – 
покровитель дітей у 
чоловічому образі, то 
шаманській міфології 
маньчжурів були духи, що 
мають жіночий образ та є 
покровителями дітей, 
потомства. Слово це відомо 
кожному з вас. 

• Назвіть його  



Маньчжурські духи 

 

• МАМА 

 



Новорічне вітання 

 



Новорічне вітання 

• Новий рік хай принесе, 
Про що мрієш над усе. 

І казкові щедрі дні, 
І здоров’я для сім’ї! 



Знавцям англійської 

• Просимо перекласти українською мовою 
привітання: 

 



Знавцям англійської 

• Щасливого нового року! 

• Багато наснаги та щастя! 

• Багато любові та добра! 

• Духа любові! 

• Щоб усі мрії збувалися! 

• Прекрасного нового року! 



До святкового столу 

• Без цього продукту не уявити святковий 
стіл, він запобігає їжу від псування. З ним 
пов’язують такі поняття як вічність, вірність, 
сталість. 

• Про який продукт іде мова? 



До святкового столу 

• Без цього продукту не уявити святковий 
стіл, він запобігає їжу від псування. З ним 
пов’язують такі поняття як вічність, вірність, 
сталість. 

• Про який продукт іде мова? 

 

• СІЛЬ 



ПАРА 

• Як у давнину на Київської Русі називали 
пару коней, пару волів, які запряжені в одну 
упряжку? 

 



ПАРА 

• Як у давнину на Київської Русі називали 
пару коней, пару волів, які запряжені в одну 
упряжку? Супруги 

 



Саме життя 

• Сент Екзюпері писав про це: « У тебе немає 
ні смаку, ні запаху, тебе неможливо 
описати, тобою насолоджуються, не 
знаючи, що ти є… Неможна сказати, що ти 
необхідна для життя… Ти – саме життя… Ти 
самий великий скарб у світі!» 

• Про що іде мова? 



Ти - саме життя 

• Сент Екзюпері писав про це: « У тебе немає 
ні смаку, ні запаху,тебе неможливо описати, 
тобою насолоджуються, не знаючи, що ти 
є… Неможна сказати, що ти необхідна для 
життя… Ти – саме життя… Ти самий великий 
скарб у світі!» 

• Про що іде мова? 

• ВОДА 



Що це? 

• Вона буває голівудською, очковою, яєчною, 
рисовою і навіть – моно. Що це? 



Що це? 

• Вона буває голівудською, очковою, яєчною, 
рисовою і навіть – моно. Що це? 

• ДІЄТА 



Дівчинка і Бернард Шоу 

• Маленька дівчинка у 
листі відомому 
письменнику Бернарду 
Шоу попросила дозволу 
назвати свою собачку на 
його честь. Шоу сказав, 
що він не проти, але 
потрібно спитати ще 
одну думку з цього 
приводу… Чию? 



Дівчинка і Бернард Шоу 

• Маленька дівчинка у 
листі відомому 
письменнику Бернарду 
Шоу попросила дозволу 
назвати свою собачку на 
його честь. Шоу сказав, 
що він не проти, але 
потрібно спитати ще 
одну думку з цього 
приводу… Чию? 

• СОБАЧКИ! 



Три клоуна 

• Як повинні стати клоуни, щоб було записано 
число, що кратне 7? 

 



Три клоуна 

• Як повинні стати клоуни, щоб було записано 
число, що кратне 7?  931 

 



10 наукових досягнень 2017 року 

 



10 наукових досягнень 2017 року 

• Назвіть усі наукові досягнення, які вам 
запам’яталися. 

• Редагування геному 

• Space Х повторне використання ракети 

• Регенеративне вирощування людських тканин 
та органів 

• Штучний інтелект від Google 

• Новий надпровідник – рідкий водень – метал 

 



10 наукових досягнень 2017 року 

• Спосіб знаходження води у пустелі ( з 
повітря) 

• Народження без матері 

• Квантове досягнення просторово часові 
кристали 

• Супер-земля  -LHS140B екзопланета 
навколо червоної зірки 

• Гравітаційні хвилі під час зіткнення двох 
нейтронних зірок 

 



З новим роком! 

 


