Тиждень 16. Зимові свята

Бесіда за сюжетною картиною

РІЗДВО НА ПОРОЗІ
Ура! Канікули!
Ось ми і дочекалися наших улюблених зимових свят. А їх цієї пори року чимало.
Пригадаймо їхні назви. Так, свято Миколая, Новий рік, Різдво. Кожне свято не схоже на інше,
кожне веселе й радісне, бо несе дітворі безліч утіх — веселощів, забав, подарунків.

Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 2, с. 71)

Довідайтеся, які з цих зимових свят відзначають твої однокласники. Проведіть
опитування і заповніть таблицю, записавши їхні імена.
 Яке зимове свято відзначають найбільше дітей?
 Чи можна поставити ім’я однієї дитини
в таблицю двічі? Чому?
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 Якому святу присвячена картина?
 Як ви про це здогадалися?
Справді, картина присвячена Різдвяним святам. А чи знаєте ви, як у нас в Україні
відзначають це свято? Звідки пішла його назва? Пригадаймо разом.
День народження Ісуса
У Біблії сказано, що в прадавні часи в місті Віфлеєм у жінки на ім’я Марія народився
Божий Син Ісус, який прийшов урятувати людей від зла. Перейнявшись вірою в його силу,
люди здобувають душевний спокій, упевненість у майбутньому, готовність і здатність жити
з іншими людьми в дружбі та злагоді.
Багато люду зібралося у Віфлеємі, щоб взяти участь у переписі населення. Прийшли сюди
і Марія зі своїм чоловіком Йосипом. Не знайшовши жодної вільної оселі, вони вирішили
зупинитися в печері для худоби — вертепі. Тут незабаром і народився Ісус. Про велику подію
сповістила зірка, що з’явилася в небі над печерою. Побачивши її, мудреці з інших земель,
які давно чекали на цю подію, вирушили до Віфлеєма, щоб вклонитися Божому Синові
й піднести багаті дари. Завітали до святої родини і пастухи, яких Божі янголи сповістили
про щасливу подію.
Як відзначають Різдво
Християни — тобто люди, які вірують в Ісуса Христа, святкують народження Божого Сина
— Різдво. Здавна в Україні першими розпочинали святкування Різдва Христового діти. Після
заходу сонця, з появою в небі першої зірки, вони збиралися, щоб сповістити сусідів
про прихід Божого Сина на Землю. Це надзвичайно радісна для людства подія, а тому
й вирушають малята у свій урочистий похід у піднесеному настрої.
Подивіться на картину та уявіть себе на місці цих дітлахів.
 Де ви опинилися? Що ви чуєте? Що бачите? Що відчуваєте?
 Чи подобається вам у картині?
 До кого вам хочеться приєднатися?
Мить — і все навколо вас оживає: діти голосно розмовляють, жартують, співають, чути
звуки бубна, дзеленчання дзвоників на паперовій зірці. Тепер ви теж стали колядниками
і йдете разом із цим гуртом по оселях колядувати, тобто співати обрядові пісні про настання
Різдва — колядки.
Повідомивши радісну новину господарям, колядники зичать їм щастя й добробуту.
За звичаєм господарі віддячують добрим вісникам різними гостинцями — цукерками,
пирогами тощо. Кілька учасників походу носять із собою призначені для дарунків мішки.
Цих людей так і називають — міхоношами. Колядки бувають різні. Уявіть, що малята на нашій
картині співають таку:
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Нова радість стала,
Яка не бувала:
Звізда ясна над вертепом
Весь світ осіяла.
Де Христос родився,
Там світ просвітився,
І пастушки з ягнятком
Перед тим дитятком
На коліна припадають,
Хвалим тебе царю,
Ти, небесний володарю,
Пошли, Боже, літа многі
Цього дому господарю,
Щоб і хліб родився,
Щоб і скот плодився,
Щоб довіку пан-господар
Нічим не журився.
Вертеп
Здавна в Україні до Різдвяних свят роблять маленький ляльковий театр, за допомогою
якого показують події, пов’язані з народженням Ісуса Христа.
 Знайди ляльковий театр на малюнку? Що в ньому особливого?
 Чи знаєш ти, як він зветься?
Цей театр називають вертепом. Створюють його з дерев’яних дощечок і картону, долівку
закривають — там ховається вертепник, який рухає ляльки за допомогою мотузок —
ви їх тут теж можете побачити. У верхній частині вертепу — паперова зірка, та, що сповістила
про народження Ісуса. Таку саму зірку несе окремо, попереду процесії, звіздоноша.
Як бачите, вона кріпиться на палицю, прикрашається різноколірними стрічками, а іноді
й дзвониками, як тут зображено.
 Що ще несуть діти, крім вертепу та зірки?
Так, так, ляльок: янгола, вівцю та східного мудреця з дарунками. Зверніть увагу, що вони
теж пересуваються за допомогою мотузок і можуть брати участь у виставі.
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