
Karnawał i zabawa
na sto dwa!



Co to jest
karnawał?

Karnawał to czas zabawy i radości, który zaczyna
się zaraz po Nowym Roku i trwa aż do Środy
Popielcowej, w religii chrześcijańskiej
rozpoczynającej czas Wielkiego Postu. 

Dlatego nazwa "karnawał" pochodzi z włoskiego
określenia "carnevale", co oznacza "żegnaj, mięso"
- karnawał to czas poprzedzający okres postu,
tradycyjnie pozbawiony jedzenia mięsa. 

Na całym świecie w trakcie karnawału
organizowane są bale, przyjęcia, pochody i
maskarady. To czas na zabawę! 



Karnawał                       
w Brazylii
Należy do najbardziej znanych i
barwnych. Ludzie spotykają się na
ulicach, klubach, w domach, żeby
tańczyć m.in. narodowy taniec
brazylijski - sambę - i bawić wspólnie z
przyjaciółmi.



Karnawał                       
w Wenecji
Również jest bardzo znany, ale trochę
bardziej spokojny, niż w Brazylii - tutaj
ludzie spotykają się na wykwintnych
balach, często zakładając bogato
zdobione maski. 



Karnawał                       
w Nowym Orleanie
Kraje i miasta położone za oceanem, m.in.
Sydney, Ottawa, czy właśnie Nowy Orlean
to kolejne miejsca, gdy w czasie pomiędzy
Bożym Narodzeniem a Wielkanocą na
ulicach robi się  tłoczno, hałaśliwie i bardzo
kolorowo.



Karnawał                      
 w krajach
niemieckojęzycznych
W krajach, które leżą zdecydowanie bliżej Polski, 
 również można się dobrze bawić w karnawale!
Karnawał powszechnie rozpoczyna się 6
stycznia, a niekiedy już w listopadzie, i polega na
wesołych spotkaniach w gronie bliskich i z
mnóstwem smakołyków.  Całość wieńczy
widowiskowa parada na ulicach miast.



Karnawał                      
 w Belgii
Belgia, a dokładnie miasto Binche, może
pochwalić się karnawałem okrzykniętym mianem
Arcydziełem Ludzkości. Podczas pochodu ulicami
miasta możemy spotkać postaci ważne dla
kultury i historii Belgii, m.in. Arlekina, Pierrota,
Muzykantów czy Marynarzy.



Karnawał                      
 w Danii
Mimo bardziej surowego klimatu, karnawał w
Danii jest równie gorący, co w innych zakątkach
świata! Czekają na niego i dorośli, i dzieci, dla
których karnawał jest czasem przebieranek i
zbierania słodyczy. Tradycyjnym przysmakiem
jest słodka bułeczka wypełniona kremem  lub
pokryta lukrem.



Karnawał                      
 w Polsce
Nadszedł czas na zabawę i w naszym kraju!
Najbardziej popularną formą obchodzenia
karnawału jest bal, czyli zabawa z muzyką,
przekąskami, często konkursami i przebraniami.
Zabawę czas zacząć!


