
Мініна С.Р., вчителька початкових класів Одеського НВК «Гімназія №7» – 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови 

Одеської міської ради Одеської області 

2 клас 

Тема: «Традиційна культура українського народу  

через фольклор та твори календарно-обрядового циклу» 

Практичне завдання: «Відтворення традиційних обрядів 

зимового циклу» 
Мета: формування предметних компетентностей:  

поглиблювати знання учнів про народні традиції та звичаї українського 

народу; 

ознайомити з традиційними обрядами зимового циклу (Святий Миколай, 

Різдво, Водохреща); 

розвивати мовлення учнів; 

виховувати пізнавальну активність учнів, шанобливе ставлення до 

традицій українського народу, спонукати до пошуків культурної спадщини 

духовного життя свого краю; 

формування ключових компетентностей: 

 уміння вчитися: формувати здатність слухати вчителя і товаришів, 

робити за допомогою вчителя узагальнення за результатами виконання 

навчального завдання; 

 комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі; 

 соціальної:  продуктивно  співпрацювати з усіма членами групи. 

Тип уроку: інтегрований (українознавство, читання). 

Обладнання: мультимедійна презентація, картки для групової та 

індивідуальної роботи. 
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Хід уроку 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА. 

1. Організація класу. 

1) Рефлексія настрою. 

– Закрийте очі і уявіть картинку, яку навіває вам ця музика. Звучить 

музика  Вівальді «Пори року. Зима» (слайд № 2, 3). 

(Діти слухають) 

– Як ви думаєте, яку пору року композитор хотів змалювати за 

допомогою цієї музики? Що ви уявили? 

(Діти висловлюють свої думки, приходять до висновку, що змальована 

зима). 

2) Синоптична хвилинка. 

– Яка зараз пора року? 

– Які ви знаєте зимові місяці? (Діти називають, я вивішую на дошку назви 

місяців) 

– Який місяць зараз? 

– Який стан неба? 

– Яка температура повітря? 

– Чи були опади? 

2. Актуалізація опорних знань. 

1.) Складання асоціативного куща до слова «зима» 

– Діти, а з чим ви пов’язуєте зиму? 

Давайте складемо асоціативний кущ до слова «зима» (слайд № 4). 

 

 
 
 
 
 
     З И М А 
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2.) Робота в парах. 

–  Отже, зима у вас асоціюється не тільки зі снігом, завірюхою …, а й з 

зимовими святами. Назви цих свят зашифровані на картках, які лежать у вас на 

партах. Підберіть «ключик» і прочитайте їх (Додаток 1). 

Діти розшифровують і вивішують назви свят під назвою того місяця, в 

якому вони святкуються.  

грудень     січень     лютий 

Святий Миколай             Різдво, Свято Меланки,                                   ? 

                                          Свято Святого Василя, Водохреща 

3. Проблемне питання 

– Як ви думаєте, чому під назвою третього зимового місяця ми не 

записали жодного свята? (Бо всі свята, які ви розшифрували, відносяться до 

свят зимового циклу, а у лютому починаються свята весняного циклу.) 

4. Повідомлення теми і мети уроку. 

– Сьогодні ми зупинимось на трьох святах зимового циклу. А на яких 

саме, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте загадки. 

Цей святий вночі прийде, 

Подарунки покладе. 

В грудні зустрічі чекай. 

Звуть святого… (Миколай)           (19 грудня – Миколи Чудотворця) 

В небі зірочка зійшла - 

Звістка радісна прийшла! 

Християнське торжество 

Називаємо...  (Різдво)                   (7 січня – Різдво Христове) 

У цей день Ісус хрестився, 

Дух Святий з небес спустився... 
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Звуть Просвітленням іще 

Свято це... (Водохреща)              (19 січня – свято Водохреща) 

ІІ. Основна частина 

1. Слово вчителя. 

– У вас на партах лежать тексти (Додаток 2). 

1 ряд – «Святий Миколай»,  

2 ряд – «Різдво», 

3 ряд – «Водохреща» 

2. Робота в парах. 

– Прочитайте текст, підготуйте в парі питання за текстом. 

– (Діти читають тексти «бджілками»,  готують питання іншим парам  

ряду.) 

Вчитель: - Отже, перше свято – Святого Миколая  (слайд №5). 
 

1 Діти декламують вірш 

Дні бувають незабутні… 

Отже, хоч би як було, 

Пам’ятай, що є у грудні 

Дев’ятнадцяте число. 

День Святого Миколая! 

Цього дня повсюди ждуть. 

І зима йому встеляє 

Свіжим білим снігом путь… 

Мають знати всі про нього. 

І дорослі, і малі. 

Адже, “другий після Бога 

Він заступник на землі”. 
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Обговорення. Учні по тексту ставлять питання іншим парам. 

Вчитель: – День Святого Миколая – найулюбленіше, найвеселіше дитяче 

свято. Діти чекають на День Святого Миколая цілий рік і мріють про чудові 

подарунки. 

4. Учень розказує вірш Оксани Кротюк «Доброму Миколаю» 

            Доброму Миколаю 

На віконце хукаю, 

Шибку протираю: 

Чи до мене прийдеш ти, 

Добрий Миколаю? 

На землі великій 

Діточок багато –  

Чи знайдеш ти стежечку  

До моєї хати? 

Я не завжди чемний –  

Може, сподіваюся 

На прихід даремно… 

А проте чекатиму, 

Хоч і сон змагає. 

Вірю, що знайдеш мене, 

Добрий Миколаю. 
 

Вчитель: – Друге свято – Різдво (слайд № 6, 7). 

Обговорення. Учні по тексту задають питання іншим парам. 

Вчитель: – Коли вже сонце схилиться до заходу, тато вносить до хати 

сніп жита – «дідух».  

5. Інсценізація 

Переступаючи поріг, тато скидає шапку і вітається з господинею, ніби 

вперше входить до хати: 
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– Дай, Боже, здоров’я! 

– Помагай, Боже, – відповідає господиня, – а що несеш? 

– Злато, щоб увесь рік ми жили багато! – говорить господар, зупиняючись 

посеред хати. Тут він хреститься і, звертаючись до родини, віншує: 

– Віншую вас із щастям, здоров’ям, з цим Святим Вечором, щоб ви в 

щасті і здоров’ї ці свята провели та других дочекались – від ста літ до ста літ, 

поки нам Пан Біг назначить вік!  

Ставить дідуха на покуті (Хлопчик ставить дідуха на застелений 

рушниками стіл). 

У хаті господиня кладе під скатерку на чотири кути столу по голівці 

часнику, — «щоб злу силу відігнати» (Дівчинка кладе часник). 

6. Розповідь вчителя (слайд № 8, 9). 

З’являється перша зоря. Тато запалює свічку і, помолившись, усі сідають 

за стіл, спершу старанно подмухавши на стільці – щоб ненароком якусь душу 

не придавити, бо на вогник Різдвяної свічки злітаються душі наших родичів. 

Розпочинається Свята Вечеря, а ближче до її завершення діти й підлітки 

збираються гуртом і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа. 

Колядувати ходять від хати до хати, не оминаючи нікого.  

На початку слід запитати господарів, чи можна колядувати. Якщо вам 

відмовили – мовчки, без образ, підіть.  

Кожна колядка має завершуватися віншуванням – побажанням родині 

достатку, але під цим розуміється, щоби родина була здоровою, щоб родили 

добрі врожаї, велася худоба, були мир, добро і злагода. 

7. Виконання учнями обрядової пісні «Нова радість стала». 

Фізхвилинка 

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 
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Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 

А що перший празник – Рождество Христове, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 

А що другий празник – Святого Василя, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. 

А що третій празник – Святе Водохреща, радуйся, 

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився… 

8. Підготовлені діти промовляють колядки. 

Хай звеличає вас святе сонце, 

Осяють ясні зорі! 

Будьте багаті, як вода, 

Милі, як місяць! 

Славіте Христа. 

 

Зі святим Різдвом вітаю, 

Всім здоров’я бажаю: 

Господарю на воли, 

Господині на квочки, 

Хлопцям-дівчатам на гуляння, 

Малим дітям на забавляння, 

Христу-Богу на вихвалянн! 

 

            Чим багата ваша хата? 

           Ми прийшли колядувати! 

            Тож цукерки діставайте 

           Діткам гарним роздавайте 
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            І прийде в родину щастя, 

           Оминуть усі нещастя, 

           Буде їжа, буде свято, 

          Буде радості багато! 

               Вчитель: – Третє свято – Водохреща (слайд № 10, 11). 

Обговорення. Учні по тексту ставлять питання іншим парам. 

9. Робота в групах. Накриваємо різдвяний стіл (Додаток 3). 

Кожна група отримує малюнок стола і картки із зображенням різних 

страв. Діти мають вибрати ті 12 пісних страв, які можна ставити на стіл на 

Святий вечір перед Різдвом. 

Діти презентують свої роботи. 

ІІІ. Заключна частина 

1. Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» (слайд № 12). 

– Сьогодні на уроці я дізнався… 

– Найцікавішим для мене було… 

– Найбільше мене вразило… 

– Я навчився… 

– Я хотів би ще дізнатися про… 

2. Рефлексія настрою 

У кожного з вас на парті лежать зображення різдвяної зірочки, чобітка, в 

якому діти знаходять подарунки від Святого Миколая. Якщо ви закінчили урок 

з гарним настроєм, прикрасьте ялинку, яку ви бачите на дошці, цими 

зображеннями. 

 

Використані джерела 

1. Вірш Оксани Кротюк «Доброму Миколаю». 

2.Загадки. Наталя Гуркіна. URL: 

http://vsebesplatno.ucoz.ru/blog/zagadki_pro_khristijanski_svjata/2012-01-11-24 

http://vsebesplatno.ucoz.ru/blog/zagadki_pro_khristijanski_svjata/2012-01-11-24
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3. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит/ Чабайовська М.І., 

Омельченко Н.М., Синильник В.В. 

4. А.Вівальді. Пори року. Зима. 


