
Біляченко Н. О., вчителька початкових класів Олександрівської 

ЗОШ I-III ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області 

Тема: “Моя оселя. Українська світлиця” 

 

Мета: познайомити учнів з естетикою побуту українців; розширювати 

уявлення про українську оселю, ужиткові речі, предмети побуту; про 

традиційну українську культуру, її багатство і різноманітність; виховувати 

національну гідність, повагу до національних та родинних традицій 

українського народу; збагачувати  словниковий запас учнів. 

Завдання: 

- навчити розрізняти давню українську хату від будинків сьогодення; 

- розширити і поглибити знання дітей про особливості українського інтер’єру, 

значення оберегів; 

- розвивати мовленнєві уміння, збагачувати словниковий запас, засвоїти назви 

предметів українського побуту. 

Наочне обладнання: хліб на рушнику, скринька. 

Музичне оформлення: фонограма пісні «Зеленеє жито, зелене», запис 

мультфільму  «Козаки», фонограма пісні  «Нова хата»,  запис фільму  

«Українські хати». 

Обладнання: музичний центр, проектор, екран, комп’ютерна техніка. 

Презентація до уроку «Українська хата. Обереги» 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Привітаємось любесенько, 

Усміхнімося радесенько. 

І все в нас буде гаразд, 

Урок принесе користь для нас. 

- За давнім українським звичаєм ми вітаємо гостей хлібом та сіллю (До 

класу заходить учениця з рушником та хлібом і співає пісню «Зеленеє жито 

зелене, хорошії гості у мене»). 



Слайд 1                                   

ІІ. Активізація пізнавальної діяльності 

Слайд 2                                       

- З давніх-давен нам відомо, що символом життя є дерево. Помічником на 

нашому уроці теж буде дерево пізнання, на якому листочки – символи  

минулого і сучасного. 

Слайд 3                                    

- Зірвемо листочок сучасності. 

Слайд 4 (На екрані з’являється сучасний будинок). 

- Що ви бачите на малюнку? (На малюнку сучасне житло). 

- Який вигляд має цей будинок? 

 - Опишіть цей будинок. 

Відповіді дітей: (Він високий, багатоповерховий, цегляний, має багато вікон, 

балконів. У ньому проживає багато сімей). 

- Коротенько опишіть свій будинок. 

- А чи завжди люди жили в таких будинках? 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

- У народі говорять, що людина за життя повинна збудувати дім, посадити 

дерево, виростити дитину. 

- З чого будували наші предки свої хати? 

- Сьогодні ми поговоримо про українську хату, українські обереги, вивчимо 

нові слова та вірші. 

ІУ. Визначення очікуваних результатів (учні висловлюють свої очікування). 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь із елементами евристичної бесіди. 



- Завітаємо сьогодні  до минулого для того, щоб краще зрозуміти сучасне і, 

можливо, передбачити майбутнє. Для цього ми зірвемо наступний листочок  і 

потрапимо в минуле. 

Слайд 5                                      

- Послухайте опис. Спробуйте уявити картину: «Українське давнє село. Ростуть 

верби. Біля дерев збудована біленька хата. Вона така чудова. Вкрита соломою, з 

маленькими вікнами. Освітлена сонячними променями, вона ніби запрошує: 

«Заходь, будь ласка, до мене». 

Слайд 6                            

- Хто з вас уявляв саме таку хатку? 

- А яку хату уявили ви собі? 

Слайд 7                                            

- Чим відрізняється стародавня хата від сучасних будинків? 

2. Асоціативний кущ  

- До слова хата доберіть слова, близькі за значенням. (Будинок, оселя, дім) 

 

 

3. Перегляд фільму  «Українські хати». 

- Зараз перегляньте фільм. Дослідіть і розкажіть, з чого будували українські 

хати? 

4. Інтерактивна технологія «Займи позицію». 

- Як ви думаєте, хата була дерев’яною, цегляною  чи глиняною? 

хата будинок 

 
оселя 

дім 



Учні   займають місце біля надписів на дошці. Доводять, чому саме цю позицію 

вони обрали.  

 

 

Слайд 8                                    

5. Продовження бесіди з елементами евристичної бесіди. 

-  Перед вами українська хата. В давнину на будівництво цієї оселі йшло багато 

часу, більше року. І була хата не цегляною, а дерев’яною чи глиняною. 

Спочатку треба було навозити з лісу дерев. Потім усі рідні, близькі, сусіди 

допомагали будувати житло. Для будівництва хати вибирали дерева однакової 

висоти, які росли повільно. Найкращою порою для рубання вважалися три 

місяці. Як ви гадаєте, в які місяці рубали дерева для будівництва хати? 

(Грудень, січень, лютий, бо в цей час воно найтвердіше, найміцніше). 

-  А чому не рубали влітку? (Зовсім не рубали дерев на будову в літні місяці, 

оскільки в цей час по дереву кружляють соки, які роблять його крихким). 

- Чим  покрита українська хата?(Соломою). 

- Покрівлю хати із соломи чи очерету називали стріхою. Така хата взимку 

зберігала тепло, влітку рятувала від спеки. Якого кольору глиняні хати? (Білі). 

- Біла хата. Це обов'язкова національна прикмета українців. Що уособлює в собі 

біла барва? (Чистоту) 

- У народі казали, що біла барва – це символ чистоти, морального здоров'я, 

душевної краси. Білі стіни добре гармонували з солом’яним або дерев’яним 

дахом. 

6. Фізкультхвилинка (учні повторюють за вчителем рядки вірша та 

відповідні рухи). 

Стоїть хата небагата, Руки на поясі,  повороти вліво – вправо. 

Солом’яна стріха,  Долоні тримають над головою – наче стріха. 

Причілочки у китицях, Руки ставлять поличкою, 

Мальовані вікна, Розводять руки показуючи вікно. 

Дерев’яна Глиняна Цегляна 



Обмазка підведена, Знову руки на поясі, повертаються вліво – вправо. 

А сама біленька.  

На подвір’ї, як барвінок,  Виконують напівприсідання. 

Трава зелененька. 

               А.Молодченко 
 

7. Робота над  віршем  М. Ваврисевича. «Наша хатка». 

- Сьогодні ми з вами побуваємо в українській оселі і дізнаємося, як народні 

традиції відображалися в інтер’єрі.  Послухайте віршик Миколи Ваврисевича 

«Наша хатка». Зверніть увагу на незнайомі слова. 

 Наша хатка невеличка, 

 Лиш комірка та світличка, 

 Та вона нам веселенька, 

 Бо в ній господарить ненька. 

- Хто така ненька? (Це матуся). 

- Що означає слово господарить?( Хазяйнує). 

- Чи зустрілися в цьому вірші нові для вас слова? 

-  Звичайно, сьогодні слів комора, світлиця, хата ми не використовуємо так 

часто в наших розмовах, бо це стародавні слова. 

8. Словникова робота 

- Скажіть, як можна пояснити значення слова «хата»? Що таке хата? (…Хата – 

сільський одноповерховий будинок…). 

Слайд 9 

9. Дослідження в групах «Магічне число» (з використанням додаткової 

літератури). 

- Яке магічне число враховували українці при будівництві хати? 

Завдання: 

1 група. Скільки кімнат було в хаті? Які? Чому?.. (…Магічне число «три» 

використовувалося  в плануванні. В хаті було три кімнати...). 

2 група. Скільки вікон було в українській хаті? Які? Чому?.. (…Хата була 

світла, мала вікна. І знову магічне число – три. У світлиці було три вікна...). 

3 група.  З чого складалася українська хата? Чому? (…Складалася з сіней, 

світлиці і комори…). 



10. Робота в парах «Запрошуємо до господи». 

Завдання: з′єднайте  стрілочками відповідний малюнок з його  визначенням  і 

поясніть (кожну частину української хати характеризує окрема група). 

 

Комора – кімната для продуктів. 

 

Для чого вони 

призначені? 

 

Сіни – вхідна кімната.  
 

Чому так 

називали цю 

кімнату? 

 

Світлиця – парадна кімната. 

  

Для чого її 

використовували? 
 

 

УІ. Узагальнення та систематизація знань. 

1. Екскурсія до української хати. 

- Ми заходимо в хату і потрапляємо в сіни. 

Слайд 10                            

- Якщо з сіней увійти до світлиці, що ми бачимо з лівого боку? (Піч). 

- Чи бачили ви колись справжню піч? (Вона була великою і найголовнішою в 

хаті. Красуня піч завжди була побілена та розмальована). 

- Як її використовували? Як ставилися до неї? Чому саме так її величали (До 

печі наші предки ставились як до священного предмета. Називали її Берегинею 

родинного вогнища. Піч ще називали: годувальниця, нагрівальниця, 

лікувальниця). 

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». 

- Піч – головна берегиня, бо хліб народжує. В народі кажуть, яка піч така й 

господиня. Тому кожна жінка тримала  її в чистоті: обмазувала глиною, білила, 

розмальовувала квітами. Зараз спробуємо за допомогою цієї інтерактивної 

вправи сказати про піч основне. І так: 



- Для чого служить українському селянинові піч? (В основному, служить 

тричі: для опалення житла: як тепле спальне місце, для приготування їжі, для  

випікання хліба). 

- Чому піч називали нагрівальницею? (Нагрівальниця – тому, що обігрівала усю 

оселю; давала тепло своїм господарям…). 

- Чому піч називали лікувальницею? (Лікувальниця – тому, що мала поміст, 

схожий на ліжко, на який лягала хвора людина, і піч своїм теплом, з усіх боків 

обігріваючи, лікувала. Подивіться на цілющі трави, які висять на печі. 

Господиня могла, у разі потреби, їх зняти і заварити цілющий чай для 

хворого…). 

- Чому піч називали годувальницею? (Годувальниця – тому, що годувала, 

допомагала господині приготувати смачні гарячі страви. А найголовніше – у 

печі випікали смачний хліб, який вважався оберегом у родині…). 

- Хто пік хліб і коли? (…Хліб з тіста, замішаного у діжі, пекла мати чи 

бабуся, в середу або в п’ятницю…). 

- Яких ритуалів дотримувалися під час випікання хліба? (Під час випікання 

хліба усіх зганяли з печі тому, що в такі священні хвилини піч мусить бути 

спокійною. Її не можна дратувати, не можна було грюкати дверима, щоб не 

налякати піч, наче вона була живою істотою. Готові паляниці складали на 

столі, накривали чистеньким рушником…). 

- Як ставилися до вогню? (Розтоплювали піч дровами. І до вогню в печі 

господиня мала ставитись з повагою, лагідно. Про домашній вогонь не можна 

казати нічого поганого, у нього не можна кидати що-небудь не чисте; вогнем 

заборонялося бавитися, щоб не образити його…). 

- Які прикмети, повір´я, пов’язані з піччю, знаєте? (…Коли будували нову хату, 

то несли зі старої жар із вуглинками у нову піч, щоб відганяти усе нечисте…). 

3. Усне малювання. 

- Отже, піч – це  і тепло, і затишок, і спочинок, і лікування, а якщо піч іще гарно 

змайстровано, тоді це і насолода для ока. Подивіться на цей розпис печі  і 

давайте спробуємо його описати або в уяві розмалювати піч самостійно 

(…Візерунки зроблено фарбами. Піч розцяцьковували півнями, квітами, і якщо 



хтось із дітей умів гарно малювати, той старався сам виконати цю роботу. 

Всі знали, що хата без малюнків – не хата, а пустка…). 

4. Підготовлений виступ учня-екскурсовода із демонструванням малюнків 

та фотографій окремих частин інтер’єру хати, які підготували учні класу під 

час виконання випереджаючого завдання (продовження екскурсії).  

 
(Орієнтовний виступ: «За піччю були жердки, на яких висів одяг, що просихав 

після прання. Коло печі звичайно стояли предмети домашнього вжитку: 

масниця, горщики, глечики, миски, казанці, дерев’яні ложки, макітра, горнята 

тощо. Ще далі – ліжко, або, як ще його називали, дерев’яний поміст для 

спання. Під ним зберігалися хатні речі. Над полом вішали колиску для спання і 

колисання дитини.  Там ще були жердка, горизонтально підвішена  чи 

прилаштована перекладина, шафа з посудом. З другого боку входу до світлиці 

висять на стіні відкриті полиці для святкового посуду. Це – мисник. Навпроти 

полу є лавка. А друга лавка напроти входу. В куті, де сходяться лавки, 

найпочесніше місце – покуть. Дерев’яні лави прикрашали килимами. У покуті 

стояли стіл, ослін (переносна лавка). Там вішали ікони, які прикрашали 

рушниками. Земляну підлогу  мазали глиною. Її називали долівкою. Зверху 

посипали різними травами»). 

5. Фізкультхвилинка 

Хтось старався притомився, 

Я прошу, щоб він підвівся 

З рук струсили слабкість, втому, 

Побілили стіни дому. 

Постругали ми дошки, 

Забивали в них цвяшки, 

Фарбували ми підлогу, 

Брудні руки в нас від того, 

Їх ми добре вимиваєм 

І за парти всі сідаєм. 

- А що таке оберіг? (Оберіг – це річ, що була покликана захистити від злих сил, 

натомість забезпечити здоров'я, добробут і спокій у родині). 

- А які ви знаєте обереги хати? (Оберегами хати були рушники, підкова, калина, 

різні трави. За охоронців хати вважали ластівку або лелеку). 



Слайд 12       

- З давніх-давен важливою річчю в хаті була скриня. Що в ній зберігалось?  

(  Родинні реліквії, тобто пам’ятні речі, що залишились на згадку від батьків, 

святковий одяг, прикраси). 

Слайд 13                                  

VІІ. Закріплення 

1. Гра з переглядом фрагмента мультфільму  « Козаки». 

- Козаки в скрині принесли нам цікаве завдання: відгадати слова-назви, з 

перших букв відгаданих слів скласти основне слово, пов’язане з нашою темою, 

– хто проживав у хаті (для полегшення завдання використовуємо презентацію 

слайда 14 ): 

- Як називається вишитий шматок тканини для оздоблення житла в українських 

оселях (рушник). 

- Як називається річ, що була покликана захистити від злих сил, забезпечувала 

здоров'я, добробут і спокій у родині (оберіг). 

- Земляна підлога, мазана глиною (долівка). 

- Яке магічне число використовували при будівництві хати? (три). 

- Поле скляне, а межі дерев’яні (вікно). 

- Як називається сільський одноповерховий будинок? (хата). (Діти називають 

слова, які з’являються по черзі. Читають ключове слово «РОДИНА»). 

- Батьківська хата входить у життя кожної людини як щось найсвітліше, 

найтепліше. І в ній завжди панує любов, тепло, злагода і українська пісня. 

(Звучить пісня,  показ фільму « Нова хата»). 

VIІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

- Що вам   найбільше запам’яталося? 

- Які відкриття ви зробили для себе? 

- Які нові слова зацікавили й запам’ятали?  



Слайд 15. Джерела інформації: 

http://www.youtube.com/watch?v=dk0lrkDgn6U 

http://www.youtube.com/watch?v=DHe6UPtaPpw 

http://kampot.org.ua/ukraine/traducii_ta_zvuchai/zvuchai/1636-ukrayinska-hata.html 

http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=88 

http://blog.i.ua/community/1952/1115513/ 

http://kampot.org.ua/index.php?do=photo&albom=22 

http://www.youtube.com/watch?v=dk0lrkDgn6U
http://www.youtube.com/watch?v=DHe6UPtaPpw
http://kampot.org.ua/ukraine/traducii_ta_zvuchai/zvuchai/1636-ukrayinska-hata.html
http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=88
http://blog.i.ua/community/1952/1115513/
http://kampot.org.ua/index.php?do=photo&albom=22

