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Сцена оформлена як лісова галявина. На мульти-
медійному екрані — презентація зі слайдами відпо-
відно до змісту вистави (спершу шкільний інтер’єр, 
потім лісові пейзажі в різні пори року, інформація 
про міфічних персонажів).

На передньому плані в кутку сцени боком до гляда-
чів стоїть парта. За нею сидять двоє хлопчиків — Івась 
та Василь (ведучі). Перед ними вчитель.

Учитель	 (веде урок).	Багато	років	перебували	
в	забутті	українські	міфи	й	легенди	дохристиянської	
доби.	Лише	нещодавно	почалося	відродження	низки	
міфічних	персонажів,	що	їх	створила	поетична	уява	
давніх	українців.

Дослідженням	міфології	займаються	представ-
ники	різних	наук.	Етнографи	вивчають	культуру	та	
побут	українського	народу,	мистецтвознавці	дослі-
джують	історію	й	теорію	мистецтва,	зокрема	народ-
ного;	фольклористи	шукають	сліди	давніх	вірувань	
у	текстах	пісень,	казок,	загадок,	прислів’їв.

Звісно,	повністю	відновити	слов’янські	міфи	не-
можливо,	 адже	 вони	 не	 були	 записані	 за	 часів	 їх	
створення.	Проте	дані	досліджень	дають	підстави	
стверджувати,	що	до	запровадження	християнства	
прадавні	українці	вірили	у	багатьох	богів,	поклоня-
лися	їм.	Чому?	Тому	що	тільки	так	люди	могли	пояс-
нити	різноманітні	природні	та	суспільні	явища,	існу-
вання	добра	і	зла.	Звертаючись	до	богів	та	міфічних	
істот,	наші	пращури	намагалися	захистити	свої	оселі	
й	родини	від	усього	лихого.	Богів	уявляли	подібними	
до	людей,	такими,	що	мали	схожі	з	людськими	по-
чуття	і	думки,	тож	звертатися	до	них	не	боялися	й	

не	соромились.	Вважалося,	що	боги	з	Вирію	поря-
тують	у	будь-якій	біді,	відвернуть	лихо.	Саме	ця	віра	
допомагала	людям	пережити	тяжкі	моменти	життя.

Після	прийняття	християнства	образи	богів	і	духів	
природи	стали	потроху	забуватися,	проте	частково	
збереглися	у	фольклорі	й	народному	мистецтві.

Про	персонажів	нашої	надзвичайно	багатої	та	ціка-
вої	міфології	ми	поговоримо	сьогодні	на	уроці.	Отже,	
запишіть,	будь	ласка…

Івась	(штовхає Василя ліктем). Ох	і	нудно!	Ну	для	
чого	нам	знати,	що	було	тисячу	років	тому?	Зараз	усе	
по-іншому!

Василь.	Твоя	правда.	Зараз	навколо	стільки	ціка-
вого!	Інтернет,	усілякі	ґаджети...	Може,	краще	фільм	
жахів	на	телефоні	подивимось?	Цікавий...	Про	іно-
планетних	монстрів! (Дістає з кишені телефон, кладе 
його на парту, загороджує від учителя підручником).

Раптом лунає звук грому в аудіозаписі, чується та-
ємнича музика. На сцену вибігають мавки (дівчатка), 
хапають Івася та Василя за руки, виводять на сере-
дину сцени. Ті, здивовані, зупиняються. Мавки во-
дять хоровод навколо хлопчиків. У цей час зі сцени 
прибирають парти.

Мавки тікають. Розгублені хлопчики стоять у цен-
трі сцени. До них виходить Сварог (дорослий) з мо-
лотом у руках.

Сварог.	 Вітаю	 вас,	 діти.	 Я	 —	 Сварог,	 давній	
слов’янський	бог,	якого	ваші	пращури	шанували	як	
батька	Дажбога-Сонця	й	діда	Сварожича-Вогню,	як	
покровителя	ковальства,	землеробства	та	всіляких	ре-
месел,	а	ще	—	міцного	шлюбу.	На	жаль,	вітаю	вас	не	
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У КОЛІ СВАРОЖОМУ
Розвага для учнів 3-4-х класів

Упродовж	тривалого	часу	міфи	давніх	українців	цілеспрямовано	й	сис-
темно	не	вивчалися	—	вони	дійшли	до	нас	у	вигляді	суперечливих	варіацій	та	
розрізнених	фрагментів.	Однак	долучити	маленьких	школярів	до	спадщини	пращурів,	зацікавити	
вивченням	української	міфології	можна,	якщо	показати,	що	її	сліди	донині	зберігаються	у		відомих	
їм	звичаях,	обрядах,	піснях	та	прислів’ях.

Яскравим	прикладом	такого	введення	дітей	у	світ	прадавніх	українських	міфів,	ознайомлення	
з	їх	персонажами	є	пропонована	розвага.

Свята і розваги 
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Створення нового 
освітнього середовища 

(№ 3, № 4)

Тематичний випуск 
“Вчимо мислити 
нестандартно”  

(№ 11)

Упровадження  
в навчальний процес 

сучасних освітніх 
технологій 
(щономера)

Сценарії ранкових 
зустрічей 

(№ 4, № 7, № 10)

Перші  
батьківські збори 

в НУШ 
(№ 2, № 3, № 9)

Завдання, орієнтовані 
на досягнення 

конкретних очікуваних 
результатів  

з математики (№ 5)

Конспекти занять 
інтегрованих днів 

(щономера)

Нормативні документи. 
Державний стандарт 

початкової освіти (№ 4)
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Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!

Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,  
не виходячи з дому,  

за найнижчими цінами!

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату 

3 Щомісяця гарантовано отримуйте  
ваші фахові журнали

Заощадьте до 10 %, 
передплативши журнали 

до кінця року

увага!
передплата 

з липня 
триває

до 14 червня
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