Методичний коментар до сюжетної картини

Тиждень 26. Великдень

Методичний коментар до сюжетної картини “Великдень прийшов!”
Роздивіться з малятами сюжетну картину — вона допоможе створити святковий настрій
у класі, пригадати родинні звичаї відзначання Великодня, розпочати розмову про весняні
свята й найголовніше свято весни — Великдень.

Проводити з дітьми бесіду за сюжетною картиною варто двічі — на початку тижня та під час
підбиття підсумків: ми побачимо, що діти дізналися протягом тижня.
Поговоріть із малятами про весняні свята.







Чому ми на них так чекаємо?
Чому на свята ми відчуваємо якесь особливе піднесення?
Як люди готувалися до свята? Як прикрасили своє місто?
Які звуки лунають на картині? (Послухайте з дітьми великодні дзвони).
Чому це свято ми вважаємо особливим?
Як вітаються люди в цей день?

Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 3, с. 11)
За поданими координатами відшукайте на малюнку об’єкти й запишіть їхні назви.
Прочитайте великоднє вітання, що утворилося.
Публікація “Великдень іде — Благу звістку несе” допоможе дорослим
поговорити з молодшими школярами про Великдень. Адже великі
християнські свята в Україні визнані державними й широко
відзначаються. Тож знання про них потрібні не лише дітям
з християнських родин. Вкрай важливо підібрати саме ті слова — мудрі
та щирі, — які розкриють дитині саму сутність свята, його духовне
значення, а тоді вже ознайомлювати її з народними традиціями
святкування. Покажіть малятам, що найкращий спосіб відзначення
цих свят — добрі вчинки, світлі думки, єднання з родиною.
Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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Тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. Кожен день цього тижня має
своє призначення. Розповісти про це допоможе вірш.
Білий тиждень
Понеділок
Понеділок білить хату —
любить, певно, працювати:
і кути побілить й стелю,
щоб Великдень був веселий!
Вівторок
Шурхіт. Шум. Рипить в оселі:
чисто-начисто підлогу —
шури-шури! — тре завзято
наш вівторок довгоногий.
Середа
Пишна пані середа
і пере, й прасує.
До Великодня, ще б пак,
хату облаштує!
Четвер
Чистий четвер — чистий
вдосвіта піднявся
ще до сходу сонця
начисто скупався.
П’ятниця
П’ятниця пече паски —
господиня вміла:
склянки зо три молока
до цеберка влила,
трохи борошна, яєць,
додала й ванілі,
щоби пригощати всіх
вранці у неділю.
Субота
У суботи, ой, роботи —
пише писанки субота,
ясні крашанки фарбує,
вимальовує-малює.
Неділя
Великдень — дзвонять дзвони звідусіль!
Христос Воскрес! Тож славимо усі!
Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сміється сонечко в усій Його красі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Оксана Лущевська

Розкажіть дітям, що вже 9 разів поспіль напередодні Великодня в історичному центрі Києва
відбувається Всеукраїнський фестиваль писанки. Захід покликаний підтримувати
й популяризувати українські народні традиції, сприяти розвитку народного мистецтва,
вивченню культури та історії українського народу на прикладі феномену писанок. Фестиваль
зазвичай триває понад місяць.
У межах цього весняного фесту українські митці зі всієї України представляють свої авторські
роботи: розписані в різних техніках великодні арт-об’єкти. Участь беруть художники зі всієї
України.
Перейти до детальнішого ознайомлення зі святом допоможе хмара “Великодні слова”.
 Про яке свято йдеться у хмарі
слів? Чому ви зробили такий
висновок?
 Поясніть,
як
кожне
слово
стосується Великодня.
 Що означають ці слова?
 Чому слова написані різними
кольорами?
 Які слова написані більшими
буквами? Чому саме ці слова?
 Як ви зобразили б слова з хмари?
 Чому в хмарі розміщені саме
ці слова?
 Які слова вибрали б ви? Чому?
 Складіть свою хмару великодніх слів.
 Як виглядає ця хмара слів? Яка вона? Радісна? Святкова? Яскрава?
 Створіть хмари слів і до інших весняних свят. Як оформити хмари, щоб одразу було
зрозуміло про що в них ідеться? Яке тло ви оберете? Які слова напишете? Якими
кольорами?
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