
«Жаңа жылдық викторина» респбуликалық интернет-байқауын 

қашықтықтан ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, қосымша 

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Жаңа жылдық викторина» 

республикалық интернет-байқауын (бұдан әрі - Байқау) қашықтықтан өткізудің 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Байқаудың мақсаты: Дарынды балаларды, жастарды анықтау және 

қолдау, компьютерлік құрылғылар арқылы ақпараттық әдістерді қолдану, 

интеллектуалдық қызметті дамыту. 

Міндеттері: 

- қажетті ақпаратты табу үшін жағдай жасау; 

- танымдық міндеттерді дамыту; 

- компьютерлік ресурстар арқылы ақпарат алу әдістерін қолдану; 

- сөздік қорды дамыту. 

3.  Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2015 жылғы 12 қазан - 25 желтоқсан аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізіледі. 

6. Байқау жұмыстары 2015 жылғы 23 желтоқсанға дейін natali091254@mail.ru 

электронды поштаға. Анықтама телефоны: 8(7172)72-98-99, 87021548384  

Абоимова Наталья Владимировна. 

7. 2015 жылғы 23 желтоқсаннан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға 

сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

8. Байқауға түскен материалдар қайтарылмайды.  

9. Байқауға қатысу үшін - 1500 (бір мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

 «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(Резидент) 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платеж: 859. 

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Төлемақының мақсаты: «Жаңа жылдық викторина» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы 

http://www.ziyatker.org/
mailto:natali091254@mail.ru


құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасын) сканерден 

өткізіп, natali091254@mail.ru электронды пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2015 жылғы                   

25 желтоқсанда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

 

 

3. Байқауға қатысушыларға талаптар 

 

11. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары қатыса алады. 

12. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының 8-18 жас аралығындағы білім алушылар келесі жас санаттары 

бойынша қатыса алады: 

8-10 жастағы кіші жас санаты; 

11-14 жастағы орта жас санаты; 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты. 

13. Байқауға қатысу үшін қосымшада жарияланған сұрақтарға жауаптар 

түрінде жұмыс қабылданады. Әрбір жас тобындағы балалар үшін төмендегі 

номинациялар бойынша викторина сұрақтары құрылады. 

Жаңа жыл және Рождество кейіпкерлері. 

Жаңа жыл және Рождество ойыншықтары. 

Жаңа жыл және Рождество дәстүрлері. 

Қызықты фактілер. 

14. Викторинаның сұрақтары ережеге қосымша ретінде  www.ziyatker.org 

сайтының Республикалық іс–шаралар бөлімінде берілген. 

Конкурсқа қатысушылар жас тобын қатаң сақтай отырып, сұрақтар 

бойынша өз жауаптарын  қажет. 

Жауап беру үшін төмендегі қағидаларды орындау қажет: 

 жас тобына сәйкес сұрақтары бар қосымшаны ашу; 

 номинациялар бойынша сұрақтар тізімін жүктеу; 

 жауаптарды әрбір сұрақтың астына электронды түрде орналастыру; 

 жауап болмаған жағдайда, сұрақ жауабының орнын бос қалдыру; 

 қатысушы туралы мәліметті «сұрақ – жауап» құжатына толтыру 

және natali091254@mail.ru электронды поштамен жіберу. 

 

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

 

15. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

16. Байқауда жүлделі орындарға ие болған жеңімпаздар тиісті дәрежедегі 

I, II, III дипломдармен марапатталады. Конкурсқа қатысқан жеңімпаздарға 

дипломдарды мен қатысушыларға сертификаттарды осы http://www.ziyatker.org/#!-

/c10hg сілтемеден автоматты түрде жүктеп алуға болады. 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anatali091254@mail.ru
http://www.ziyatker.org/
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                                          Ережеге қосымша 

 

8–10 жастағы қатысушылар үшін 

 

Жаңа жылдық және рождестволық кейіпкерлер 
Сұрақтар:  

1. Грецияда балаларға Рождествода сыйлықтарды кім әкеледі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Қай елде Аяз ата қойшы түрінде келеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Чехия Аяз атасы тілазар балаларға қандай сыйлық береді?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Аяз атаның ұйықтайтын бөлмесіндегі сыйқырлы айнаға қараған адамға не 

болады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Ақшақар достарымен неден секірді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Ақшақар еріп кеткен кезде неге айналды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Ақшақардың атасы кім? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. «Ну, погоди!» мультфильмінде Ақшақар кімнің рөлін ойнады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Бір ертегіде қар қызы орманда адасып кетеді. Оны кім құтқарады? Ертегінің 

аты қандай? Авторы кім? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Қазақ Аяз атасының аты кім? Оның түрі қандай?   

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Шаланд есімді Аяз ата қай елдікі? Ол қалай киінеді? Оның қорабында не 

жатады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Дат елінің Аяз атасының есімі кім және ол қайда өмір сүреді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Нидерландыда мерекелік сыйлықты кім әкеледі? Сыйлықты әкелуге кім 

көмектеседі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. Славян мифологиясындағы Аяздың қолданыстағы лақап аты қандай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

15. Санта Клаус туған күнін қашан тойлайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 



Жаңа жыл және Рождество ойыншықтары. 

 

Сұрақтар : 
1. 1830 жылы рождестолық құттықтау қағазында кімнің суреті қойылды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Ежелгі Парсы елі Жаңа жылда бір біріне жұмыртқа берген. Бұл нені білдіреді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Жапондақтар үшін қандай жаңа жылдық сыйлық күтпеген сыйлық болып 

табылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Ресей елінде алғашқы қоғамдық шырша қашан және қай жерде қойылды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Шар түріндегі жаңа жылдық сыйлық қашан және қайда пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Неліктен көптеген елдерде үйлер Рождествода гирланд өсімдігімен және 

жарықпен безендірілген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Жаңа жыл күні алыс жерден жаңа жылдық шыршаны әкесіне сыйлаған бала 

туралы мультфильм қалай аталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

Рождество мен Жаңа жыл дәстүрлері 

 

Сұрақтар: 
1. Италияда не үшін рождестволық сыйлықтар шұлықтар мен аяқ киім түрінде 

сатылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Данияда Ханшайым Жаңа жылды мерекелік дастархан  мен ауда бір мезетте 

қарсы алуы керек, ол оны қалай істейді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Орыс халқының дәстүрі бойынша егер ауыр жұмысты атқарса, жаңа жыл 

болады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Орыс халқының дәстүрі бойынша Рождествода қандай киім кию керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Жаңа жылда Италия елінде тілазар баларға қандай сыйлықтар беріледі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Ежелгі Римде Жаңа жыл Наурыз айының басында, Юлий Цезар жаңа күнтізбе 

орнатам дегенге дейін, тойланып келді. Оны қазір атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Ертеде Қытайда жаңа жылдың алғашқы күнінде не істеуге тыйым салынды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Испания мен Португалияда сағат соғылысымен жүзім жей бастайды. Не үшін? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Рождестволық түскі ас кезінде Уэльс тұрғындарында тәрелкеде жанында не 

жатады? 



Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Неге Шотландия Жаңа жыл қарсаңында үйлердің есіктерін айқара ашып 

қояды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Ресей елінің дәстүрі бойынша Жаңа жылдық дастарқан рождестволық 

дастархандағыдай құс пен қоян болу керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Жапондықтар жаңа жыл басталысымен күле бастайды, неліктен? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Шотландияда Жаңа жыл немесе Рождество мерекесі маңызды ма? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. Рождество кезінде Финляндияда дүкендер мен банктың қызметкерлері 

қандай киім киеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 15. Қандай себепке байланысты кореялықтар жаңа жыл қарсаңында 

ұйықтамауға тырысады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. Гвинеяда жаңа жыл қарсаңында кімді көше бойымен алып жүрген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

Қызықты фактілер 

 

Сұрақтар : 
 1. Біреулер Сәуірді, біреулер қазанда, біреулер Жаңа жылды күтеді. Эскимостар 

нені күтеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Ресейліктер Ақшақардың отаны деп қай жерді атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Данияда басты шыршаны кім жағады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Рождестволық ең биік ағаш қай елде? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Ресей халқы Жаңа жылды қанша рет қарсы алып үлгереді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Атақты жапондық қыстық ертегіде кішкентай қыз қар астынан нені іздейді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Қандай жаңа жылдық қуыршақтар мультфильмі шетелде көрермендердің 

жүрегін жаулады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Ережеге қосымша 

 

11 – 14 жастағы қатысушылар үшін 

 

Жаңа жылдық және рождестволық кейіпкерлер 
 

Сұрақтар: 
1. Көптеген ертегілерде Еуропа халқы рождестволық эльфтерге сыйлықтарды 

бермей, оздері адамдардан алған. Не үшін? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Кипрде Аяз атаны қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Голландиялық Санта Клаусты қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Аяз атаның мекені Ұлы Устюг елінен қанша километрде? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Болгарияда Ақшақарды қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Аяз ата өз мекенінде болмаған кезде, орнына кім қалады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Ақшақар қандай бас киім киеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Жаңа жылдық мерекеде Ақшақар қандай аяқ киім киеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Ақшақар қыз ертегісіндегі итті қалай атаған? Оны кім жазды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Эстонялық Аяз атаны қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Испаниялық Аяз атаны қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Біздің елімізде Аяз ата туған күнін қалай атайды?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Фин елінің Аяз атасы қалай пайда болған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. Ақшақардың кейіпкері қашан пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

15. Санта клауска кішкентай норвегиялық Дребак қаласына қандай қатысы бар? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. Қандай кеңестік жаңа жылдық мультфильмде Аяз ағайындарының қорғаны 

болған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Жаңа жыл және Рождество ойыншықтары 

 

Сұрақтар: 
1. Римдік атақты адамдарға орман құдайыны Салюстің рахметін алу үшін 

тартулар жасалған. Уақыт өте келе қатырылған жемістер, теңгелер сыйлар 

бастады. Бұлардың біздің елімізге қандай қатысы бар№? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Жаңа Зеландияда рождестволық ағашты метросидерос деп атаған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Қай елде ең бірінші жаңа жылдық мерекелік қағаз пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Қашан және қайда шыршаны әкеліп, безендіру пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Ең үлкен жасанды шырша Бразиляның Рио Де жанейро қаласында жағылды. 

Ол неге орнатылған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Ең үлкен Гинес кітабына енген шырша, биіктігі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Рождество мен Жаңа жыл дәстүрлері 

 

Сұрақтар: 
1. Жаңа жылдың алғашқы күнінде көңіл күйді бұзатындай ештеңе жасамау керек. 

Сол кезде не үшін ақ киім кимеу керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Тибетте Рождествоға әр түрлі заттар жасырылған 8 нан пісіріп, қонақтарға 

ұсынады. Ол қандай заттар? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Испанияда сыйлық күні қашан? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Португалияда жаңа жылдық дәстүрлі тағам қандай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Тай елінің Жаңа жылы қалай аталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Мұсылмандық Жаңа жыл қалай аталады? Оны қалай тойлайыд? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Англияда рождествоға қандай тағамды столға қоярда жағады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Ресейде жаңа жылдық столға қандай тағамды қояды және ол ненің белгісі 

болып саналады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Ресей мен Беларусияда Коляда деген нені білідреді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Қытайда жаңа жылды не үшін петрадтардың жарылысымен қарсы алады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 



11. Неліктен қытайлықтар жаңа жылдық дастарханнан кейін ұйықтамайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Вьетнам халқы жаңа жылдың алғашқы күні өздерінің қорғаныста екенін білу 

үшін нені көру керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Германия тұрғындары үшін сәттіліктің белгісі болып саналатын спорттық 

жаңа жылдық дәстүр қалай аталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 15. Петр 1 күнтізбелік реформасына дейін дастарханда қандай тағам болуы тиіс 

болған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. Бир аралдың тұрғындары жаңа жылға дейін қарлығаштық жұмыртқасын 

іздйдейді. Не үшін? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Қызықты фактілер 

 

Сұрақтар.  
1. Желтоқсан 12 ай болып саналады. Бірақ оның мағынасы 9 денеді білдіреді. 

Бұны қалай түсінуге болады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Уэлен ауылының тұрғындарының ресейден қандай айырмашылықтыраы бар? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Санта Клаус Святой Николайдың прототипі қай елде пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Бір Еуропа елінде жаңа жыл 25 желтоқсанда, содан кейін 1 наурызда, 12 

ғасырда пасха күнінде, 1564 жылдан бастап 1 қаңтарда тойлана бастады. Бұл қай 

ел? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Ресей халқа жаңа жылды соңғы рет 1 қыркүйекте тойлады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Жаңа жыл күні әртүрлі ғажайыпьтар болады. Кейбіреуи сумен байланысты. 

Италияда бір өзен туралы аңыз бар. Ол қандай аңыз? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. 1992 жылы ресейліктер президентті қалай құттықтады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Ресейде христиан дәуірінде ол 11 , 5 , 1 болған. Бұл не туралы? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. 29 желтоқсанда мультфильмнің қай қаһарманы жаңа жыл қарсаңында туған 

күнін тойлайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Парижде рождестволық отты кім жағады?  

Жауап: _____________________________________________________________ 



11. Біздің елімізде қай жылдан бастап ескі жаңа жыл пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Норвегия Ұлыбританияға Екінші Дүниежүзілік соғыста көмегі үшін жыл 

сайын қандай көмек береді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



                                                                                      Ережеге қосымша 

 

15 – 18 жастағы қатысушылар үшін 

 

Жаңа жылдық және рождестволық кейіпкерлер 

 

Сұрақтар:  

1. Әдетте Нидерландық Аяз - Ата Рождествоға немен келеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Нидерландық Аяз – Атаның бас киімі қандай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Швецияда қанша Аяз – Ата бар? Олардың аты қалай? Олардың түрі қандай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Румынияның " қар атасы " қалай аталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Өзбекстанның Аяз – Атасы қалай аталады? Олардың түрі қандай?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Португалияның рождестволық құрметтілерін қалай атайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Әзірбайжанның Аяз – Атасы мен Ақшақары қалай аталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Грецияда балаларға Рождествоға кім сыйлықтарды кім әкеледі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Фин жаңа жылдық атасының есімі қандай? Олардың түрі қандай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Ресейде Аяз – Ата қашан пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Қазіргі заманғы Сантаның түрін кім ойлап тапты? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Келттер, Галии тұрғындры Жаңа жылды қазан айының соңында тойлайды. 

Келттер дәстүр бойынша омела өсімдігімен уйлерін безендіреді. Не үшін? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Суримоно деген не? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. Карнавалдық жаңа жылдық маскалар Ресейде қашан және қандай мақсатпен 

пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 15. 1949 жылы әдебиеттік шығармаларда жаңа жылдық қаһармандар мен 

ойыншықтардың суреттері шыға бастады. Бұл кімнің туындысы және неге бұл 

жылы шықты? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. 2006 жылы Жапонияда үлкен сауда орталығында өзгеше бір шырша пайда 

болды. 5 метрлік бұл шырша немен көркемделді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

17. Жапонияда оеканариумда жаңа жылдық гирлянда шыршасы электрсіз 

жасайды. Не үшін? 

Жауап: _____________________________________________________________ 



18. Ол жүн, тері, мата безендіру пайдаланылатын шырша және бук, жасалған. Ол 

Рождество нарықтарда сатуды, үйде Рождество әшекейлер маңызды элементі 

болып табылады, бірақ оның мақсаты бойынша ол пайдаланылмайды. Бұл не? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 19. Біздің қандай бау бақша құралымыз Жапонияда бақыттың белгісі болып 

табылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

20. Данияда шыршадан басқа не қолданылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

21. Тайванда қандай ағаш шыршаның орнына қолданылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 22. Жаңа жылдық шардың тарихына қанша жыл? Ең бірінші әйнекті шар қашан 

және қайда жасалды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

23. Бірінші электрлық гирлянд қашан және қайда өртенді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

24. 20 метрлік белгиялық шырша неден жасалған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

25. Кімнің музыкалық шығармасы ең басты жаңа жылдық кейіпкеріне арналды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

26. Адам ата мен Хауа ананың жаңа жылдық шыршаға қандай қатысы бар? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

  

  

Рождество мен Жаңа жыл дәстүрлері 

 

Сұрақтар:  

1. Алдағы жылы табысты болу үшін Венгрия қандай дәстүрлерді орындаған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

2. Швецияда қиярды 12 бөлікке бөліп, тұз сеуіп, тілек тілейітн дәстүр бар. Олар 

қандай тілек тілеген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Жапонияда жаңа жыл дастарханында әр тағамнын мағыналараы бар. Күріштен 

жасалған тәттілер молшылықты, бұршақ денсаулықты білдірген. Макарондар 

нені білдірген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Австрияда жаңа жылда қандай музыка қояды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Жапоняда жаңа жылда уйлерге дарума қуыршағын қоядв. Бірақ олардың 

бетінде ештеңе болмайды. Неге? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Тайвандық дастарханда жаңа жыл миерекесінде бақытты болу үшін не істеу 

крек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 7. Ресейліктер дәстүр бойынша жаңа жылда қандай киім киген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 8. Тайландықтарда жаңа жылда сумен байланысты қандай дәстүр бар? 



Жауап: _____________________________________________________________ 

 9. Рождестволық кешкі астың алдында Фин халқы отбасымен қайда барады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Болгарияда қонақтар, туысқандар Жаңа жылда мерекелік дастарханда барлық 

үйде жарықты 3 минутқа өшіріп қояды. Неге? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Қай елде Жаңа жылда сағат тықылы дұрыс емес соғылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Жаңа жыл қарсаңында Кореяда жаңа тұрғын пайда болады. Ол  кім? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. Не үшін Вьетнам әйелдері Жаңа жылды қызыл-сары киімде қарсы алады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. Израилда Жаңа жылда домалақ тәтті нан пісіреді, алманы балмен қосып, 

балықтың басын, әрқашанда жоғарыда жүрсін деп ұсынады. Ал анарды не үшін 

жейді?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

15. Жапонияда жаңа жылда не үшін есік алдына бамбук және қарағай ағашының 

бұтағын қояды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. Неліктен Тайванда жаңа жылда ата аналары балаларға ерье ұйықтауға тыйым 

салады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

17. Американың салты бойынша егер қыз бен жігіт омеланың астында қалып 

қойса не істеу керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

18. Рождество кезінде қай ел күрке тауықтың етін жейді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

19. Жапонияда жаңа жылда храмда қоңырау барлсық сәтсіздіктен арылту үшін 

108 рет ұрады. Бірақ жапондықтар 6  сәтсіздік бар деп есептейді. Неліктен 

қоңырау 108 рет ұрады?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

20. Қай елде жаңа жылды сәуірдің ыстық күндерінде, бір бірін сумен 

шомылдырып, тинджан су фестивалін өткізу арқылы қарсы алады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

21. Рождествода финдіктер зират басында не істейді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

22. Венгрияда жаңа жылда немен жуыну дәстүрге айналған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

23. Неліктен шығыс елінде жаңа жылдың алғашқы күнінде ақ киім киюге тыйым 

салынған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

 

 

Қызықты фактілер 

Сұрақтар: 

1. Неліктен Сингапурда Жаңа жыл екі рет тойланады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 



2. Жаппонияда балалар жаңа жылда қандай сыйлықтар алады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

3. Көктемде өткен жаңа жылда египеттіктер мен парсылар қандай тағамды бояп 

жеген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

4. Бельгияда Жаңа жылда үй жануарларын да құттықтайды және қалай? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

5. Жаңа жылды тойлау дәстүрі ең алғаш рет қайда пайда болды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

6. Қаңтар айының атауы Римдік  екі қырлы Януса құдайының атымен аталған. 

Неліктен? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

7. Қай елде Жаңа жылды көп тойлайды? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

8. Қандай рождестволық тағам мерекден кейін 1 жыл сақталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

9. Біздің елімізде 1 қаңтар ресми демалыс борлып саналады. Қашаннан бері? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

10. Жаңа жылдық дастарханда шаммен көркемделген тұз не үшін керек? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

11. Бир елде жаңа жылдық шыршаларды ерекше заттан жасап шыгару акциясы 

болады. 2010, 2009, 2008 жылдары шырша неден жасалды?  

Жауап: _____________________________________________________________ 

12. Қазір қай елде жаңа жылды тойлауға тыйым салынған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

13. А.С. Пушкин кезінде шырщаны қалай безендірген? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

14. АҚШта қай жыл 1 қазаннан басталады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

15. Канадада Санта клаустардың шеруі қашан болады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

16. Өзбекістан елінде жаңа жылдық мерекелерді қай тілде өткізеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

17. Жаңа жылда Нью Йоркта Тайм Скиверге үлкен шар орнатылады? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

18. Қай елде рождествода аяз атаның орнына әкелері келеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

19. Қай елде жаңа жылды тойлау қамау, жазалау арқылы отеді? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

20. Дат орманшылары жаңа жылда орман сұлулығын қорғау үшін қандай жағдай 

жасаған? 

Жауап: _____________________________________________________________ 

21. Әлемде жаңа жыл неше рет аталып өтіледі? 

Жауап: _____________________________________________________________ 
 
 


