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Co to jest karnawał ?

-

  Karnawał (inaczej Zapusty) to okres zimowych balów, maskarad,
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a
kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek
wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. To szaleństwo imprez i
zabaw, które ogarnia cały świat!
 Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych. Od
głębokiej przeszłości utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą
skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. Między innymi dlatego Karnawał
jest tak ściśle związany z tańcami. W wielu krajach europejskich,
zwłaszcza na wsiach praktykowano także tańce dookoła ogniska,
najczęściej w formie koła.
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Zabawy karnawałowe dla dzieci

.

 Karnawał w pełni. Czas balów i zabaw. Dzieci uwielbiają takie
wydarzenia i czekają na nie z zapartym tchem. 
 Karnawał jest nietypowym okresem w roku, dlatego warto przybliżyć
dzieciom specyfikę tych dni. Opowiedzieć choćby o tym, jak dawniej
ludzie wierzyli, że im wyżej będą podczas zabawy karnawałowej skakać,
tym wyższe uzyskają plony, dlatego, aby mieć pomyślny rok, należy się
wyśmienicie bawić.
 Puszczenie samej muzyki maluchom nie zda egzaminu na dłuższą  
metę, dlatego można zaproponować im kilka tańców z osobą dorosłą w
roli wodzireja. Z tańców idealnych na karnawał mogę
polecić: "Labada".
 Podczas żadnego balu karnawałowego nie może zabraknąć małego
poczęstunku dla dzieci.                   Życzę wszystkim udanej zabawy!

"Czy dzieci też 
mogą świętować 

karnawał?"

Odpowiedź jest prosta!

.
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Jak obchodzi się karnawał w innych krajach

 Wenecja to miejsce idealne na świętowanie hucznie karnawału,
ponieważ Wenecja jest miastem, które symbolizuje karnawał. Na
chodnikach można obejrzeć resztki rozrzuconego konfetti, a ulice pełne
są barwnych strojów, które nierzadko są szyte samodzielnie przez
mieszkańców tego pięknego miasteczka. Gdzieniegdzie dostrzec
można mnóstwo ogłoszeń o zabawach karnawałowych, a także bogato
zdobione, przepiękne maski. Co ciekawe, to właśnie tutaj. W Wenecji
okres karnawału trwa aż do 21 lutego.
 Francuzi obchodzą karnawał równie hucznie jak mieszkańcy Wenecji.
Przede wszystkim nie brakuje tu balu przebierańców, imprez ulicznych,
maskarad oraz wyjątkowych kostiumów, które cieszą oczy wielu
gapiów. Nicea to miasto, w którym zdecydowanie najhuczniej
obchodzony jest karnawał. To właśnie tu organizowane są tzw. bitwy na
kwiaty z udziałem wielobarwnego rydwanu.
 Niemcy przygotowują się bardzo długo do karnawału, ponieważ
zaczynają już od listopada. To właśnie jest czas na dokładne
przemyślenie strojów, zaplanowanie organizowanych imprez.
Najbardziej popularne świętowanie obejmuje region Nadrenii i Westfalii.
To tutaj Niemcy mają swoją tradycję, czyli cięcie męskich krawatów
przez kobiety, które noszą tzw. nożyce. Mniejsze miasteczka pełne są
kolorów, dlatego w okresie karnawału nie brakuje turystów.
 A jak Grecy podchodzą do karnawału? To tu znajdziemy bardzo dużą
ilość parad na ulicach, do których w każdej chwili możemy dołączyć,
aby rozpocząć karnawałowe świętowanie. Dodatkową atrakcją są
specjalne powozy, które przypominają o dawnych tradycjach
karnawałowych.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 01/2020 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Magazyn 7+

Quiz

1.Karnawał rozpoczyna się:
 a) pierwszego dnia nowego roku
 b) w Święto Trzech Króli
 c) ostatniego dnia stycznia
2.Według przysłowia "Po Karnawale czas na..."
 a) błyszczące medale
 b) gorzkie żale
 c) książki na regale
3.Karnawał co roku kończy się tego samego dnia. Ten dzień nazywamy
 a) Środą Popielcową
 b) Wielką Środą
 c) Bożym Ciałem

.

.

.
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Koncerty karnawałowe

Orkiestra Dęta OSP Kraszewice

  Karnawał nie tylko kojarzy nam się z tańcem, ale także z muzyką.
Przez okres karnawału grane są liczne Koncerty muzyczne i nie tylko.
Na przykład w naszej gminie 28.01.2020r. odbył się koncert
karnawałowy Orkiestry Dętej OSP Kraszewice.

 Najlepsze utwory grane na każdym karnawale to: "I Feel Love",
"Słodkiego, miłego życia", "Take Me Out", "Bad Romance", "Do You
Really Want to Hurt Me" oraz "Are You Gonna Be My Girl".

-
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