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Бчитель:

Бодун

Ё.Б.

[ема

укра!нськ1 народн| обереги.
Фформлення апл|кац|й з природного матер|ащ
:

Р1ета: Фзнайомити д[тей з народними оберегами.
Ё1авчити оформляти готов| вироби, доглядати за ни|!1и; розвивати щадиц|]
укра|нського народу; виховувати почуття лпобов! до свого народу' сво]х
батьк|в, бат<ання примно}сувати родинн| щадиц!|.

Фбладнання: 1(лас святково прибраний витлитими ру1шниками' на стол|
глиняний посуд' зр€вки обереЁв (в|нинок, п|дкова, м|тшенок); крупи,
листочки для виготовленн'| €}пл1кац1и' кпеи' но)киц1' щ1точки' серветки.

[1йготовка до заняття: Ёа попередньому занятг| д[ти виготовляли

заготовки для оберег!в. ,{оматшн|м завданням було п|дготувати |нформац|го
про обереги' вивчити в1ртп|.

[. Фрган1зац!йна частина

[й заняття

1. йи е д|ти укра|нськ!
)0опц| та д|вчата
Р!дний край

на1ш

_ 9кра|на

1{расна та багата.

2.

\у1и е

д[ти укра!нськ|
9кра|нський спавний р|д,
[баймто.. щоб про нас маленьких
[обра слава йтшла у св|т.

з.

€ о] зд|бност1 1 сили
в
Розвиваймо р.в_у_р€в'
1{об народу 6ула вт|ха
1щоб користь була з нас.

4. [обрий

день вам, добр| лтоди!
!,ай вам щастя-до ля бу Ае,
Ё{е на день | не на р|к,
А на довгий_довгий в|к.

5. щиро друз|в в[таемо!
!!астя й добра ба>каемо

Рад|сть л}одську даруемо'
[ац сво|о пропону€мо.

6. я

лтоблго сво!о хату'
1подв!р'я й садок,
| де сонця багато
1 в хсару холодок.
[ихо й затитшно кв|ти
1(оло хати цв|туть,
1невтомно все л|то
Бдхсоли в цв|т1 цдуть.

7. Бсе для

тут р|дне:
€т|ни б|л!, як сн|г,
[ в|конце прив!тне,
1 дубовий пор|г.
ш{ене

8- \ ряденця сщокат|,

й1рутпники на ст!н[,
Ёав!ть дим в натш[й хат|
Р[дно пахне мен|.

!|. Бступне слово вчителя
йи хсивемо в }кра!н|, лгобишло ![ гарну сп|воту мову, !1 пишлну природу, !1
прекрасннх лтодей, дощ|1\цеп{ось !1 звича|в та обряд1в.
,{|ти, ви, мабуть' в}ке звернули увац на те' що на1п к.т1ас сьогодн! мас
незвичайний витляд, в|н б[льтше схо>кий на укра{нську хату. А все тому'
що тема на11|ого зан'!т[я <<}кра!нськ| обереги>>.
€ьогодн| ми ознайомимось з укра!нськими оберегами | будемо вчитись !х
виготовляти.
[|ти, а що таке обер|г?
(Фбер|г_ походить в|д слова Берегиня, тобто обер|гае )китло' родину' яка
там >киве).

-

зелена
верба

глибока

народна
ц1сн'1

зелений
барв|нок

}кра|'шськ| обереги

криниця

тепла
п1ч

вилпиваний ст|л
ру1шник

р1дна

хата

с1меинии

в|нок
д1вочии

в1ник

чудовии

Бчитель:
_ Бсе, що з€}ли1цилось на згадку в1д старп:их покол|нь: ]}ня тшудр|сть,
порад!4, хатн| реи|, як1 вони зробилинипрпд6али_ обер|гаготь ко)!(ного
з нас ! звуться вони оберегами.
1ак, батьк]вська хата' мамина п|сня, д1дгсева к€вка' бабусина ви1шиванка'
криниця' кущ к€ш1ини - все це родова пам'ять, символи !ща[ни, натш!
обереги.
}с| предмети в |нтер'ер| укра!ноько[ щадиц|йно! хати, кр|м основних
функц|й - створення зрг{ностей для в|дпочинку' збер!гання р[зних реней,
оздоблення _ |!1а!оть [ символ|чне значення.

-

Ё{атп| кореспонденти п|дготувагти деяку |нформац|то про обереги

укра|нсько| родини.
[авайте |х пос;ухаемо.

1. |1одив|ться, як| красив| рутшники

Рутшники _ це обличня осел|, це символ щасливого життя. Б!н
характер 14зував :к{но ту працьовит|сть, майстерн1сть 1 та![ант .
Б давнину ру1шники в|:пали над в|кном' над картинами | обов'язково над
дверима' щоб до хати не заходили домовики. 1ому що домовики, за
укра!нським пов!р'м, приносять лихо.

3агадка

Б'готь мене ц|пами,
Р}куть мене ножами.
3а те мене отак ц6лять,
|-(о вс[ мене дуя(е лтоблять. (хл1б)

Аайто.повн|тпий обер|г с|м'|, родини був, е ] завх<ди буд" _ хл|б, бо в1н
святии.
хл|б 1 рутшник одв1чн| ллодськ| ср[м1воли. 1[[3ц93цц21 гостей зустр1тали з
хл|бом | с|ллпо на ви1шито1шу ру1шников|.
(е знак гостинност[, добрози!ш1ивост[, сердечного прийотшу.

2.

)['чень: (з хл|бом_с|ллто на рулшнику)
йи гостей сво!х сщ1наем.
1{руглим, пи1шним корова€м
3 рутшником берем тар|ль

(оровай

к.т1адем ! с|ль.

11[анобливо хл|б п!дносим
| вкгтонив1цись' щиро просим:
- ]|тобий гостк) на1ш' приймай
1 рушлник | коровай.
(.{|ти п|дносять коровай гостям).

)['чениця:
111ануйте, Аруз|, ру1шники.

(в!тчайте ними сво[о хату
1о обереги в!д б|ди
[11ануйте т|, що да]тамати.

_

Бчитель: (загадка)

году!о' сама голодна
9асом [аряча' часом холодна. (п1н)
-]-|тодей

3. |!|ч _ те}к обер|г.

А

вогонь

взаемин у с|м'{.

у

пен!

_ це

символ добрих | лтодяних

Бчитель: (3агадка)

йато чотири ноги'
1!е й чот|1р|1 роги.
Б полотно мене вбиратоть
[сти й литизастав]ш11оть. (€т|л)

4. €т|л _ це символ

едност| в с|м'[. 3а ним збираеться вся родина'
в1дзначак)ть р1зн1 свята.

Бчитель: (3агадка)
|{!дспликане, п1дтикане,
Бсго хату зб|гало,
А п|д прип|нком сховалося. (Б|ник)

5. Б|ник _ це обер\г' якийъиганяе'

вим|тае |з осел| лихо та сварки.

г1лочки _ !х освячук)ть у Бербну нед!лло у церкв1, а
збер|гатоть у хат|, як обер|г в|д щому.

б. Бербов!

пот1шг

7. Барв!нок _ це символ

х-]1опця' символ краси. Барв!нок _ рослина добра.
|1уненки барв|нку в{тпатоть над дверима | в|кнами' щоб зл| духи не

проник.,ти у ва(п д1м.

8читель: (3агадка)
3а хатото у садочку' у зеленотшу в|нонку
1а в нервоно1шу намист| ст€|.г1а пава молода.
1зб|гаготься вс| д|ти, щоб на не[ погляд|ти.
3а намисто кожен смик
|ай укине на язик. (}(аглина)

8. (алина _ символ р|дного Ф80,

д|воно| чистоти' н|хсност! ) щ)ас|{',
достатку | працелтобност|. 1{алина обер|гала д[м в|д б|ди.

Бчитель: фкуто, д|ти, за ц|каву !нформац|то.
€ьогодн| ми тако}к велику увац прид|ляемо оберегам.

1(ористуочись р|зним нас|нням' знаточи ]х символ1ку, ми садл| мот<емо
виготовити обереги, як| будугь допомагати вам | ватшим родинам )кити у
мир|, 6уи щасливими та здоровими.
(ожна рослинка' ко)кна нас|нинка щось означае.
} народ| [снуе пов|р'я, що часник' перець, вироби !з солоного т!ста
в1дганялоть в|д осел| нечисту силу' 6|ду | нещаст\ п!дщишгуоть здоров'я;
колоски птцениц| та )кита символ|зу!оть достаток;
хл!б _ добробут;
щечка _ силу' тепл ц подрух<н1х стосунк!в, обер|гае в|д зради;
кукурудза - взаеморозрт!ння, благополу{чя у с|м'|;
п1цоно _ багатство у родин|;
горох _ символ1зус м[цне здоров'я;
сон'{1цник - символ|зуе д|тей у дом|;
мак _ обер|гае в|д поганого ока;
квасоля - початок родоводу;
м1тпок _ символ|зуе багатство, щастя;
полотно - щастя у родин|;
_ лох(ка _ годувальниця
у с!м'[, це достаток у родин!;
_
_ лтобисток
в[рн|сть;
- безсмертник _ довгол1ття;
_ трав'яний в[ничок _
у всьому | зав>кди усп|х.
-

Ба минулих заняттях ми виготовляли елементи на1цих майбутн|х
оберег|в. [отували в|нички !з сухо| трави) вироби |з солоного т|ста,

-

нас[ння рослин. А сьогодн1 ми все це
об'еднаемо, зак|нчимо сво1о клоп|тку робоц.
€во] композиц|| ви булете виготовляти в щупах.
нак.}тек)ва!|14 орна\{еЁл.ти 1з

щупа _ виготов.][ятиме обер1г <в|ничок>>' який вим!татиме лайку
вс[ляк| негаразди !з ватшо] осел[.
1_а

2-а цула _ гоцватиме
достаток 1 злагода.

((м11шок щастя)), 1{об

!

у ватш|й господ| завхсди був

3-а щупа _ виготовлятиме обер[г <<п|дкова>), щоб у ватш|й осел| назав)кди
поселилосящастя, а члени ватцо| родини були здоровими.

4-ачула _ гоцватиме обер!г

годувалльниц| роду, с|м'] _ ло)1ку (лопатку).

|{еред вамут зр€1зки на|л21х оберег!в, а ви створ14те сво!, так| як1 сам|
заба>касте.
Ёу а тепер до роботи,
Б!зьм|ть [з собото правило:

Бидумуй, пробуй 1 твори
Розум | фантаз11о сво1о прояви.

|!еред вами е вс| необх|дн[ предмети. Фгох< працтойте охайно' правильно
офорпл|ть сво| роботи.

|1рактинпа робота

|{|д час виконання практично| роботи кер!вник
допомоц д1тям.
3вулить п|сня <Б|ла хата))

цртка надае [ндив!дуальну

[1йведення п!дсумк1в роботи
Роботи виставляк)ться на виставку. !{о>кна щупа характеризус св1й вир|б.

йи

д!твора укра!нська
та д]вчата
Ёавчились обереги виготов ляти
8 нас ум|л1 рг{енята.

&опц|

[ра <)(одить буква рядами)
{одить буква рядами,

||одрух<итись хоче з вами,
1(ого за ру1су в!зьме,
Ёехай той обер|г назве.

Бчитегпь:
3а заняття гарне' щиро дякуо вам, д|ти!
[ бах<ато в плир1 в ватц!пт клас| )кити.
)(ату-берегин|о в чистот! щимати'
3ав>кди пова)кати ва1шу неньч/-мати'
3вича| т( народн1 знати й лам' ятати.

А!тп гостям:

,{орог! гост|! йи
)(ай вапл щастить
{ай вам щастить
)(ай вам щастить
)(ай вам щастить

вам бажаемо:
у ва1пих родинах!
у ватп1м хситт|!
у натш|й кра!н|!
на р1дн|й земл[!

