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13 грудня у секторі літератури іноземними мовами знову було весело й гамірно – до
Херсонської обласної бібліотеки для дітей увірвався справжній Christmas Boom.
Різдвяні веселощі, ігри, розваги, цікава інформація про американські традиції
святкування Різдва підготували для членів English Club бібліотекарі СЛІМ та Дебора
Гарофало. Діти мали змогу порівняти українські та американські звичаї, дізналися, що в
США Різдво відзначають у ніч з 24-го на 25 січня, за католицьким календарем.
Особливо цікавою виявилася інформація про різдвяні страви, подарунки та традиції
прикрашання оселі. На відміну від 12 пісних страв українського Святвечора, в окремих
католицьких сім’ях (наприклад, в італійських) накривають стіл із семи рибних страв, що
символізують сім щасливих днів тижня у майбутньому році, сім чудес світу та сім таїнств
причастя у церкві. Крім того, учасники заходу дізналися, що подарунки американський
Санта Клаус залишає не лише під ялинкою, а й у спеціальних чобітках. Виготовити такі
імпровізовані чобітки діти змогли самі, вдаючись до аплікації та елементів різдвяного
декору. Відтак кожен учасник святкувань у кутку «Вікно в Америку» узяв додому на
згадку власний чобіток для солодощів.
Справжньою родзинкою свята стало виготовлення Christmas tree. Зусиль необхідно було
прикласти небагато (дітям знадобилися власні долоні та зелений папір), однак ялинка
вийшла на славу. А ще яскравішою її зробили оздоблення, створені власноруч учасниками
заходу.
Протягом усього дійства діти із задоволенням спілкувалися англійською з Деборою та
один з одним, пригадували „різдвяну” лексику, удосконалювали свої мовленнєві навички
у невимушеній ігровій атмосфері. Та всім без винятку учасникам найбільше сподобалося
виконання святкових пісень під музичний супровід. Усім відомі „Jingle Bells”, „Santa Claus
is coming to town” зазвучали по-новому завдяки дитячим голосам. Розучування пісень
надало заходу тієї завершеності і святковості, без якої просто неможливо уявити
справжній Christmas Boom!

Ірина Мазунова,
бібліотекар сектору літератури іноземними мовами
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