Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81
Запорізької міської ради
Запорізької області

Виховний захід:
«Душа мого народу – рушники»

Вчитель: Пилипенко Олена Михайлівна

Мета: ознайомити учнів з одвічним людським символом – рушником,
його значенням; з традиціями, звичаями, обрядами, пов’язаними
з рушником. Розвивати бажання більше дізнатися від своїх рідних
про призначення рушника в українському побуті. Виховувати
повагу до традицій свого народу.
Обладнання: презентація «українські рушники», вишиті і виткані
українські рушники, коровай, колосся пшениці, висловлювання про
рушник.
Хід свята.
(Діти стоять по групах у шахматному порядку.
Хлопчик і дівчинка з короваєм попереду)
Дівчинка. Щиро друзів ми вітаємо,
Щастя і добра бажаємо.
Радість людську даруємо,
Хату свою пропонуємо.
Хлопчик. Ми гостей своїх стрічаєм
Круглим, пишним короваєм.
Шанобливо хліб підносим.
І, вклонившись, щиро просим:
- Любі гості, ось тримайте
І рушник, і коровай.
(Діти хором співають пісню «Зеленеє жито»)
1. Зеленеє жито, зелене.
Хорошії гості у мене.
Зеленеє жито женці жнуть,
Хорошії гості в хату йдуть.
2. Зеленеє жито, зелене,
Хорошії гості у мене.
Зеленеє жито за селом.
А вже тії гості за столом.
3. Зеленеє жито, зелене.
Хорошії гості у мене.
Зеленеє жито, ще й овес.
Тут зібрався рід наш увесь.
(Вручення короваю гостям)
Вчитель. Український рушник… Як він промовляє до серця кожного з нас. Від сивої
давнини до наших днів, у радості та горі рушник – невід’ємна частка
нашого побуту. Його можна порівняти з піснею, бо без рушника, як і без
пісні. Не обходиться народження, одруження та смерть людини. Подивіть
ся, які красиві рушники. Виткані і вишиті, із зображенням пташок, квітів,
дерев. Різноманітних геометричних фігур.
Рушник – символ щасливого життя. Його можна порівняти з піснею,
вишитою або витканою на полотні.

Учень.

Ми бачимо рушники на стіні. Це давній український звичай. Не було
жодної на Україні хати, яка б не прикрашалась рушниками.

Вчитель. За давнім звичаєм, як тільки в родині підростала дівчинка, мати заздалегідь турбувалась про рушники. До їх виготовлення привчала і доньку.
Довгими зимовими вечорами вони мережили узори. Рушники показували
гостям і сусідам. Кожній матері хотілось. Щоб селом пішла добра слава
про доньку працьовиту та із золотими руками.

(Сценка «Вишивання рушників»)

Мати.

Тримай хаточку, як у віночку,
І рушничок на кілочку.
Тримай відерця чистенькі
І водиці повненькі.
Донечко! Ось ми з тобою причепурили хатинку, повісили рушники.
Обов’язково потрібно вішати рушники над дверима. Щоб до нашої хати не
Заходили домовики. Вони ніколи не чіпають. Але до хати їх пускати не
Можна, бо за повір’ям, вони принесуть лихо.

Донька. Вишиваним рушничком

Стіни прикрасили.
Подивись, як у нас гарно,
Матусенька мила!
Мамочко, а в охайній хаті і пісня лине красиво!
(Хорове виконання пісні «Добрий вечір»)
1. Добрий вечір тобі,
Пане господарю. Радуйся.
Ой радуйся, земле, син божий народився!
2. Застеляйте столи. Та все рушниками.
Радуйся. Ой радуйся, земле,
Син божий народився!
3. Хай святкує з нами
Вся наша родина. Радуйся.
Ой радуйся, земле, син божий народився.
Вчитель. На Україні за старим звичаєм виряджають хлопців в далеку дорогу, до
армії.
(Сценка «До армії»)

Сестричка. Братику! Візьми цю хустинку, пам’ятай мене!
Мати.

Син.

Виряджаючи свого сина до армії за давнім звичаєм українського народу
як оборонцеві рідної Батьківщини, даю тобі:
грудочку землі – як символ рідного дому,
хліб – як символ благополуччя.
рушник - як побажання щасливої дороги.
Синочку! Пильно охороняй кордони рідної України.
Спіть спокійно, мамо! Працюйте і відпочивайте спокійно. Я буду справ
жнім захисником Вітчизни. (Мати разом з донею проводять сина).
(Виконання «Пісні про рушник»)
1. Рідна мати моя, ти ночей не доспала.
І водила мене у поля край села.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Учень.

2. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка.
І зелені луги, й солов’їні гаї.
І твоя незрадлива, материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
3. Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав. В щебетанні дібров.
І на тім рушникові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
Шануйте, друзі, рушники,
Квітчайте ними свою хатуТо обереги від біди.
Шануйте ті. Що дала мати.

Учитель. Рушники є також окрасою весілля. Вони є ткані-вишивані. Рушник є
символом подружнього щасливого життя. Їх стелять під ноги нареченим
під час реєстрації шлюбу.
(Дівчинка та хлопчик стелять рушник)

Учениця. Ой стелися, рушниченьку, стелися,
Щоб на тобі дві стежки зійшлися.
А ви станьте, молодята, на рушник
Та з’єднайте свої долі на весь вік.
Учитель. Ще в Україні існують «рушники останньої дороги». Ці рушники господині
завжди готували заздалегідь. І під час поховання такі рушники прив»язу
вали до хреста.
Учень.

Рушником скріплювали куплю-продаж домашніх тварин, щоб велись у
господарстві. Його використовували під час будівництва житла.
Рушниками застеляли фундамент, на рушниках піднімали сволок, а
рушники дарували майстрам.

Учениця. Щоб фундамент і підвали
Сто років стояли.
Щоб у вікна широкі
Лились світла потоки.

Вчитель. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Даринка.
Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Стрічаємо хлібом, любов’ю та миром.
Дівчинка. Вишивала серцем я рушничок.
Краю рідного полум’яний цвіт.
Що прославився на весь білий світ,
Візерунок падає на рушник,
Нехай квітка радує щиро всіх,
То не просто квітки, квіточки,
А любові ниточки, ниточки.
Дякую, що запросили мене на свято. Цей рушничок я вишивала сама.
Як подивлюсь на нього, то бачу соловейка і все-все, про що співається
у наших українських піснях. Він вишитий своєю загадковою мовою.
Вишивала та завжди співала.
(Виконання пісні «Два кольори»)

Учень.

У нас сьогодні, наче вечорниці
Милують око диво-рушники.
Дівочий сміх лунає у світлиці.
Як добре, що є звичаї такі.

Учениця. Збиратись разом, співати, гуляти,
Про Україну-неньку розмовляти.
Дізнатись більше про традиції. Обряди
Культуру та історію ми завжди раді.
Виконання українського танцю з рушниками»)

Вчитель. А на прощання хочеться сказати:
Шануйте, друзі, рушники.

Квітчайте ними свою хату:
То обереги від біди.
Шануйте ті, що дала мати,
Готуйте дітям з чистої роси.
Щоб легко їм в житті здолати
Похмурі та скрутні часи.
Шануйте, друзі, рушники.
(Виконання пісні «Рушничок»)

