Свята і розваги  Громадянська освіта

Святий Олекса нам тепло несе,
І у природі оживає все
Театралізована розвага
Наталія БОНЬ, дитяча письменниця

День Теплого Олекси — це свято, про яке діти знають дуже мало. Між тим,
воно тісно пов’язане з весняними змінами в природі. Скориставшись пропонованим сценарієм, ви зможете організувати дозвілля учнів і водночас розширити їхні знання про народний календар, прикмети, пов’язані з цим днем,
і традиції його святкування.

Сільська хата. Бабуся заходить будити внуків.
Бабуся. Діточки, вставайте швидко —
Сонце вже на небі видко.
Хоч канікули у вас,
Та не спати ж у той час,
Коли стільки див навколо!
Нині, я казала вчора,
День Святого Олексія!
Буде справжня чудасія!
Дівчинка. Ми вже встали, вже умиті,
Одягнулися і ситі.
Бабуся, дідусь і онуки виходять у двір, до них підходять ще діти, вітають одне одного зі святом.
Бабуся. А пригадайте лишень, що я вам розповідала про Святого Олексу.
Внуки розповідають, діти слухають.
Хлопчик. Я запам’ятав, що він був сином побожного і багатого римського сенатора й завжди допомагав бідним людям. Пізніше хлопець відмовився
від усіх багатств і 17 років провів у Сирії в убогій хатинці біля церкви Матері Божої у постійних молитвах.
Дівчинка. Згодом хлопець повернувся додому,
але його ніхто не впізнав. Батьки дозволили йому
оселитися під сходами будинку, де провів у молитвах ще 17 років. Він споживав лише хліб і воду, слуги
знущалися над ним, але Олексій усе терпів. Після
його смерті знайшли записку, у якій він повідав людям про себе. Пресвята Богородиця явила святість
Олексія людям, і його прозвали Божим чоловіком.
Бабуся. Вважають, що у цей день не можна працювати на землі, шити, в’язати і прати. Не можна вирушати у далеку дорогу, бо вона буде нещасливою.
А тепер скажіть, які прикмети, повязані з Днем Теплого Олексія, ви знаєте.
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Учні по черзі розповідають прикмети.
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Орієнтовний зміст прикмет
На Олекси тепло — буде добрий урожай.
Якщо надворі прохолодно — весна буде пізньою.
Великі струмки з-під снігу — на мокре літо.
Якою буде погода на Олекси, таким буде й Великдень.
Тала вода й березовий сік у цей день лікують.
Якщо дитина у цей день пускає паперові кораблики,
то життя сім’ї буде щасливим.

Дідусь. Мені сподобалась остання прикмета, і я
пропоную провести естафету з корабликами.
Естафета з корабликами
Діти об’єднуються у дві команди, стають у шеренги й отримують по одному паперовому кораблику
на команду. Перед ними на відстані 5–6 м крейдою накреслені кола — “озерця”. Естафета починається з того,
що останні члени команди над головами передають кораблик першим, ті біжать і ставлять кораблики у своє
“озерце”. Наступний учасник біжить до “озерця”, забирає кораблик, стає останнім і знову передає кораблик
наперед. Гру закінчують, коли всі учасники зіграють. Виграє та команда, яка швидше виконає всі дії.
Дідусь. Ви не назвали ще одну прикмету — у цей
день бджолярі виносять вулики.
У таку годину гожу
І я вулики виношу.
Гляньте: бджілки, як годиться,
Розминають лапки й крильця!
Діти розходяться вліво і вправо. На сцені — два вулики. У всіх напрямках навколо кожного з них на відстані
розкладені однакові великі кольорові квіти. З-за вуликів двома групами “вилітають” бджілки-діти. Звучить
музика, бджілки танцюють, легенько змахуючи кистями рук, одна за одною “облітаючи” спершу свій вулик,
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УВАГА! ЗМІНЮЄТЬСЯ ФОРМАТ ЖУРНАЛУ!
З наступного, 2021 року, фаховий часопис
“Учитель початкової школи” виходитиме в електронному вигляді.
У перехідний період — з березня 2020 року — ви отримуватимете
спарені номери з двох частин:
yy перша (с. 1–48) — у друкованому вигляді;
yy друга (с. 49–96) — в електронному.

Графік виходу видання у 2020 році
Випуск

Місяць виходу

№ 3–4

березень

№ 5–6

травень

№ 7–8

липень

№ 9–10

вересень

№ 11–12

листопад

Детальніше про електронну
версію журналу —
у березневому випуску:
yy особливості роботи сайту
upsh.com.ua
yy отримання коду доступу
до електронної версії
yy порядок використання
матеріалів сайту
yy е-додатки до статей
yy акційна передплата

Будьте завжди у курсі педагогічних новинок —
читайте журнал “Учитель початкової школи”

