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Методичний коментар до сюжетної картини “Святкування Різдва” 

Свято на картині 

Запропонуйте дітям поміркувати й розповісти, у якому місяці року можуть трапитися 

події, зображені на сюжетній картині. 

 Які ознаки допомогли визначити місяць? 

 Як почуваються люди? Чи в усіх святковий настрій? Як можна допомогти людям, 

у яких настрій поганий? 

 Які символи свята є на картині? 

 Хто виступає, а хто глядачі? Чи можна всіх, хто прийшов на свято, назвати його 

учасниками? Чому? 

Запропонуйте дітям увійти в картину. 

 Де вони хотіли б затриматися? Чому? 

 Кого вони хотіли б розпитати? Про що саме? 

 Яку участь у святі взяли б вони? 

 Чи схоже дійство на картині на те, що відбувається в їхньому рідному місті 

чи селищі? 

 Чи звичайний ярмарок влаштовують на Різдво? 

 Що таке благодійний ярмарок? Чи брали ви вже участь у такому заході? 

Яке враження у вас залишилося після цього? Чому? 

Символи Різдва 

Нагадайте дітям символи Різдва. 

Шопка — різдвяний вертеп, вертепна скриня — різновид вертепу, макет, що зображує 

віфлеємську стайню в ніч Різдва Христового. Може бути і мініатюрним, і великого розміру. 

Обов'язковими елементами є фігури Ісуса Христа, Матері Божої та святого Йосипа. У шопці 

можуть також бути пастушки, вівці, три царі чи інші персонажі. Інколи встановлюють живі 

шопки, у яких замість фігур беруть участь живі люди й звірі. Встановлення шопок є однією 

з найпопулярніших різдвяних традицій у Європі та Північній Америці. 

Дідух (його ще називають: дід, коляда, колядник, сніп, король) — українська різдвяна 

прикраса, символ урожаю, добробуту, безсмертного предка, зачинателя роду, духовного 

життя українців, оберега роду. Традиція створення дідуха сягає давних часів. 

Фігурки янголів — міжнародна різдвяна прикраса. Саме янгол сповістив Йосипа 

про народження Сина Божого та приніс цю звістку пастухам. За традицією, у Різдвяний вечір 

із появою на небі першої зірки збирається вся родина, щоб разом зустріти народження Ісуса. 

Святвечір, чи Багата Кутя, — це обрядове дійство, під час якого в хату вносять дідуха, 

а на стіл, по кутках якого розкладають різні обереги, ставлять 12 пісних страв. 

Колядки — календарно-обрядні пісні зимового циклу. “Щедрик” — українська колядка, 

яка стала відомою в обробці українського композитора, хорового диригента, громадського 

діяча та педагога Миколи Леонтовича. Знають її не лише в Україні, а й у всьому світі 

під назвою “Дзвінка колядка, Колядка дзвонів” (Ukrainian Call Carol, Ukrainian Carol of the 

Bells). 
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Водіння кози — це одна із найдавніших традицій різдвяного свята. Традиційно “козу 

водили” у Щедрій Вечір — 31 грудня. 

Зірка — традиційний атрибут, який носять із собою колядники. Вона символізує 

Віфлеємську зірку, яка провістила народження Христа і привела мудреців зі Сходу у Віфлеєм. 

Свічки, ліхтарики, гірлянди мерехтять у Різдвяні дні, яскраво освітлюючи все довкола. 
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