Свята і розваги  Християнська етика

ВЕЛИКДЕНЬ ВСІХ НАС
НА ГОСТИНИ ПРОСИТЬ
Сценарій свята для учнів початкової школи

Тетяна МОРОЗ, учитель початкових класів,
Тальнівська ЗОШ І–ІІІ ст. №2, Черкаська обл.

Великодню, найбільшому святу християн, відведено особливе місце в українській культурі. Традиції його святкування сягають сивої давнини.
Ознайомити з ними учнів можна у ході свята, сценарій якого пропонуємо вашій увазі.
Сцена прикрашена вишитими рушниками, великодніми кошиками, підвішеними на ниточках писанками. На сцену виходять учні, стають півколом. Звучить великодній дзвін в аудіозаписі.
Учні (по черзі)
Вдягла весна мережану сорочку,
Умившись і звільнившись од турбот,
І підіймає волошкові очі
До вищих, до церковних позолот.
Великдень всіх нас на гостину просить,
Малює сонце полотно небес,
І крашанку, як усмішку, підносить*.
Учні (разом). Христос воскрес! Воістину воскрес!
Ведуча. Назва “Великдень” — не випадкова.
Справді, великий це день, адже встановлено його
на честь воскресіння Христа. Воскресіння Ісуса
Христа — це вічне, радісне і щасливе свято, це перемога життя над смертю. Святкують його навесні,
коли пробуджується природа, а серця сповнюються
добром, радістю, любов’ю.
Учні (по черзі)
Великдень... Все добро небес
Сьогодні тут, у нашім домі,
Вітаємось: “Христос воскрес!”
Заходьте, друзі і знайомі!
Тож радійте світу, люди,
Хай між вами згода буде,
Бо любов прийшла з небес:
Христос воскрес!
* Автор цього і наступних віршованих творів, де не вказано
інше, не відомий.
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Учні (разом). Воістину воскрес!
Діти разом виконують пісню “Христос воскрес”
(сл. В. Войтка, муз. І. Батюк).

У ЗВИЧАЯХ ЖИВЕ ДУША НАРОДУ
Учитель. Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох століть. Великдень святкують в Україні вже понад 1 000 років.
Чимало народних спостережень і творів сплелося
з церковними звичаями. Так з’явилися неповторні
особливості українського Великодня. А чи знаєте ви
звичаї нашого народу, пов’язані з цим святом?
Вікторина
“Великодні звичаї”
Учитель ставить запитання і за правильні відповіді
дарує дітям крашанки.
Орієнтовний зміст запитань
yy Яка погода на Великдень віщує щедрий урожай?
(Дощ або хмари).
yy Як пасічники застосовують крашанки? (Кладуть
під вулик, щоб добре роїлися бджоли).
yy Для чого шкаралупи від писанок вивішують на городі на палицях? (Щоб у землі не заводилися
черв’яки).
yy Якої незвичайної властивості набувають тварини
на Великдень опівночі? (Говорити людським
голосом).
yy Задля чого, коли саджають часник, до двох устромлених у землю палиць на межі часникової грядки
прикріплюють шкаралупи? (Щоб часник виріс великий і круглий, як яйце).
yy Як кажуть про особливі сонячні промені на Великдень? (Сонце грає).
© «Учитель початкової школи», 2019, № 3

Свята і розваги  Християнська етика
yy Кому дівчина дарувала найкращу писанку, потай
викупану в травах? (Нареченому).

Ведуча. На Великдень по обіді дівчата й парубки
водили хороводи, які називали гаївками.
Дівчинка
Розспівалися пташки,
Радісно, святково,
Вкрила гори і горбки
Знов трава шовкова.

Конкурс
“Найкраща писанка”
Учні об’єднуються у команди, кожна з яких має намалювати писанку на великому аркуші паперу. Команда-переможець отримує приз.

Хлопчик
На травичці веснянки
Там виводять в свято —
Не пізнати: чи квітки,
Чи в квітках — дівчата?
Леся Храплива-Щур

Хлопчик

Діти виконують танець-гру “Подоляночка”.

ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА —
МОВ ЧУДОВА ПІСЕНЬКА
Ведуча. Чи задумувалися ви, яка незвичайна річ —
пташине яйце? Воно здається неживим, але з нього
народжується пташеня. Це перетворення неабияк дивувало наших пращурів і було поетично змальовано
у фольклорі. У міфах багатьох народів розповідається
про те, що світ був створений з яйця. Шкаралупа
стала небом, білок — водою, жовток — землею. Тож
не дивно, що з приходом християнства символом воскресіння Ісуса Христа стало саме яйце, але не звичайне, а кольорове, спершу — червоне, потім додалися інші кольори й візерунки.
У нашого народу є багато легенд і переказів про виникнення крашанок і писанок.
Діти читають легенди, у цей час на екрані — слайдшоу із зображень крашанок та писанок.
Дівчинка. Коли Ісус Христос прийшов на Голгофу,
його мати Марія принесла йому сніданок — яєчка,
і поклала їх під хрестом. Ісуса розіп’яли, кров стікала
до кошика, і яйця стали червоними. Марія забрала
їх, коли Ісуса зняли з хреста. А в неділю вранці, дізнавшись про диво Воскресіння, роздавала їх людям
зі словами “Христос воскрес!”.
Хлопчик. Чоловік ішов на базар продавати курячі
яйця. Та раптом він побачив Ісуса, який ледве тягнув свій хрест на Голгофу. Чоловік задумався: шкода
йому стало Христа, захотілося допомогти. Але ж
треба було встигнути продати всі яйця і купити потрібного для сім’ї краму. Думав недовго. Щире співчуття перемогло. Відніс він Ісусового хреста на гору,
втомився страшенно — не так від ваги, як від болю
за страждання невинного. А коли прийшов на базар,
побачив: усі яйця в кошику були розмальовані прекрасними візерунками. Зачудовані люди швидко розкупили їх. Таке особисте диво отримав у нагороду чоловік за своє добре серце.
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Ведуча. Писанка — мініатюрний народний символ.
Розписане яйце вважають оберегом. Його намагаються зберегти хоча б один рік, до наступного Великодня. Розмальовують писанки воском за допомогою
тонкої металевої трубочки — писачка. По черзі занурюють яйце у різні фарби, дають їм висохнути, потім
стоплюють віск. Так утворюється справжнє диво —
великодня писанка.

Виводить мама дивним писачком
По білому яйцю воскові взори.
І писанка оранжево горить,
І видно там поля, лани і гори.
То вже вона як дивовижний світ,
То вже дзвенить вона, як згусток сонця.
Буяють буйно квіти у росі,
Олені бродять в березневім сонці.
Ігор Калинець
Ведуча. Елементи орнаменту писанки символізують землю, небесні світила, воду. Вони пов’язані
з давніми звичаями й обрядами. А чи знаєте ви,
що  означають кольори на писанці?
Конкурс
“Розшифруй кольори писанки”
Учасники команд отримують аркуш паперу,
на якому намальовано 6 пронумерованих силуетів
яєць, і кольорові олівці. На екрані такі написи:
1. Колір життя, колір крові, радості й любові.
2. Уособлює місяць і зорі, хлібний лан.
3. Колір весни, пробудження природи.
4. Символ неба, простору, вітру.
5, 6. Символізують дух померлих, пам’ять про них,
про своє коріння.
Учасники команд мають відгадати, про який колір
ідеться у кожному пункті, і розфарбувати яєчка на аркуші у відповідні кольори.
Відповідь: 1 — червоний, 2 — жовтий, 3 — зелений,
4 — блакитний, 5+6 — чорний та білий.

Шаблони писанок для розфарбовування

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Комплект
інтегрованих підручників
для 2-го класу НУШ
Автори: О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко

НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Сучасним дітям —
		
сучасні підручники!
За Типовою освітньою програмою,
розробленою під керівництвом Р. Шияна

До теми кожного місяця у підручниках
”Я досліджую світ”

”Українська мова та читання”

☼☼ Сюжетна картина й оповідання,
які допомагають розкрити тему місяця

☼☼ Літературні й пізнавальні твори, медіатексти, запитання і творчі завдання

☼☼ 2-3 проблемні запитання для досліджень
та обговорень

☼☼ Завдання на дослідження мовлення

☼☼ Компетентнісні завдання, вправи,
досліди
☼☼ Повчальні комікси
☼☼ Завдання для самоперевірки

☼☼ Комунікативні вправи для групової
та парної роботи
☼☼ Завдання на вправляння у правописі
☼☼ Театральний майстер-клас і створення
власної книги

Додатково до підручників видавництво “Світич” пропонує робочі зошити,
а також безоплатне навчально-методичне забезпечення — матеріали для вчителя та учнів.

Завантажуйте підручники для ознайомлення

SvitDovkola.org

