DZIEŃ DZIECKA W JAPONII,
CZYLI CIEKAWA SYMBOLIKA
LATAWCÓW I KARPIKA

 KODOMO NO HI jest jednym z pięciu historycznych
świąt japońskich (jap. 節句 sekku), związanych
z porami roku i magią liczb. Ich tradycja wywodzi się
ze starożytnych Chin.
 Poprzez liczne zmiany na przestrzeni dziejów
(dawniej
dawniej to święto było znane pod nazwą TANGO NO
SEKKU, TANGO NO SECHI
SECHI, CHOGO, TANYO lub SHŌBU NO
SEKKU (jap.
jap. 菖蒲の節句 Festiwal Irysów)
Irysów
i stanowiło męski odpowiednik
ŚWIĘTA LALEK (HINA-MATSURI) – święta bardzo
podobnego
obnego w swym charakterze, z tym że
przeznaczonego dla dziewczynek, a obchodzonego
w dniu 3 marca.

 W roku 1948 ŚWIĘTO CHŁOPCÓW (TANGO
TANGO NO SEKKU)
SEKKU
zostało oficjalnie przemianowane na
ŚWIĘTO DZIECKA (KODOMO
KODOMO NO HI)
HI
i ustanowione japońskim świętem narodowym.
narodowym

 Jednakże w większości japońskich rodzin święto to
nadal jest obchodzone w sposób tradycyjny
tradycyjny, czyli
jako ŚWIĘTO CHŁOPCÓW
CHŁOPCÓW.

 Uważa się, że w tym dniu rodzice powinni modlić się
za zdrowie i dzielność swych męskich potomków.

Japoński
apoński sposób świętowania
codziennych zabiegów o zdrowy i szczęśliwy
zczęśliwy rozwój
chłopców,
ma bardzo długą historię
i jest wypełniony
wieloma szczególnymi
zwyczajami oraz
właściwą dla nich
symboliką.

Każdy, kto ma
sposobność podróżować
po Japonii w drugiej
połowie kwietnia oraz
w początkach maja, ma
okazję oglądać
prawie wszędzie liczne,
różnej wielkości …

KOI-NOBORI
NOBORI.
Przypominają one rękawy-wskaźniki
wskaźniki wiatru
stosowane np. na lotniskach.
Przedstawiają one kolorowe
karpie, są wykonane
z papieru, tworzywa
sztucznego lub tkaniny i
uformowane w długi, pusty
w środku worek (rękaw).
Razem z długimi,
czerwonymi i białymi wstążkami, symbolizującymi
kaskadę wody oraz ze złoconymi wiatraczkami, są
przyczepiane linką do bambusowej ttyczki i
mocowane wysoko na masztach, balkonach lub
dachach domów.
Dzięki takiej formie i usytuowaniu łatwo napełniają się
wiatrem i żwawo powiewają, zdając się pływać
w powietrzu ponad szczytami domów.

MOŻESZ ZOBACZYĆ,
JAK WYGLĄDAJĄ W TYM DNIU
PRZYSTROJONE ULICE KLIKAJĄC W…
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=InIc36oPCyg
Dla każdego chłopca w rodzinie powiewa oddzielny
proporczyk przedstawiający karpia – największy dla
najstarszego, a dla młodszych coraz mniejsze.

Karp stał się symbolem
Święta Chłopców, ponieważ
Japończycy uznają go za rybę o niezwykłej werwie, tak
pełną energii i niespożytej siły, że może płynąć pod prąd
nawet szybko płynących strumieni i wodospadów.
Właśnie ze względu na niezwykłą determinację tej ryby
w pokonywaniu przeszkód, reprezentuje ona odwagę
i zdolność osiągania wysoko postawionych celów.
Karp jest uważany za symbol najbardziej do tego
odpowiedni, gdyż jego życiowa postawa może stanowić
dla młodych mężczyzn zachętę do pokonywania
wszelkich trudności i działań, stanowiąc dla nich przykład
ambicji, wytrwałości i sposobu osiągania życiowych
sukcesów.

JAK ZROBIĆ LATAW
LATAWIEC KOI-NOBORI
NOBORI?
TU ZNAJDZIECIE INSTRUKCJĘ:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=p2tKkSg23ek

Zaraz, zaraz…. ,ale jak
ak to się dzieje,
że latawce latają?
Dlaczego latawiec lata?
W linku poniżej ukryta jest odpowiedź.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A1rbMuD1EJ0

A może chcielibyście zrobić
własny latawiec,
lataw
który moglibyście puszczać
na wietrze? Jak go zrobić?
Może ten filmik Was
zainspiruje i wykonacie
samodzielnie takie cudo!
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3viwlRkfhpo

