
Традиції рідного краю – це пам'ять 

про своїх предків, це природна потреба 

триматися свого родоводу, передача 

невмирущих традицій у спадок наступним 

поколінням. Тому сьогодні перед 

бібліотеками стоїть завдання: поширювати 

знання про народну творчість, самобутність, 

мову українців. Бо без обізнаності з 

культурним спадком минулого не можна 

пізнати корені національної культури, 

підвищити духовність суспільства. 

 Сценарії заходів, що надані в цьому 

виданні, можно отримати в організаційно-

методичному відділі. Вони допоможуть 

донести до своїх користувачів духовні 

надбання нашого народу. 

 

Обереги та символи України: 
 Урок народознавства «Народні 

символи України»(електронна база 

«Сценарії»); 

 Урок народознавства «Домашні 

святині та обереги»( електронна база 

«Сценарії»); 

 Святковий вечір «Розмаїття  

візерунків» »( електронна база 

«Сценарії»); 

 Година народознавства «На щастя, на 

долю, на чорні брови» (електронна 

база «Сценарії»); 

 Урок народознавства «А над світом 

українська вишивка цвіте» 

(електронна база «Сценарії»); 
 «Державні та народні символи 

України»[виховний захід]//Шкільна 

бібліотека. – 2008. - №6. – С.53-54. 

 «А над самою вербою верба 

похилилась»//Шкільна бібліотека. – 

2008. - №6. – С.91-96. 

 

Народні свята та традиції: 
 Театралізоване свято зустрічі весни 

«Прийди, прийди, весно, прийди 

красна» (електронна база «Сценарії»); 

 Гра-конкурс «Тікай, кутя, із покуття, а 

узвар – на базар» (електронна база 

«Сценарії»); свято Водохреща 

 Вечір народних жартів «Де коза 

ходить, там жито родить» (електронна 

база «Сценарії») Свято Меланки або 

Щедрий вечір 

 Вечорниці-фантазії «На Андрія 

робиться дівицям надія» (електронна 

база «Сценарії»); 

 Свято «По країні з краю в край ходить 

Святий Миколай» (електронна база 

«Сценарії»); 

 Поле чудес «Тетянин день» 

(електронна база «Сценарії»); 

 Фольклорний віночок «На зелені 

свята» (електронна база 

«Сценарії»);Трійця 

 «Свято зустрічі весни або Сорока 

Святих» (електронна база «Сценарії») 

 Свято-конкурс «Святий Спас прийди 

до нас» (електронна база «Сценарії»); 

 Свято-триптих «Свято Покрови 

Пресвятої» (електронна база 

«Сценарії»); 

 «Вечорниці Святої Варвари//Шкільна 

бібліотека. – 2008. - №11. – С.60-63. 

 «Зелені свята»[завивання вінків, 

клечальна субота, клечальна неділя, 

русалки, проводи русалок, поміння 

мертвих, день Онуфрія Великого]// 

Шкільна бібліотека. – 2007. - №8. – 

С.117. 

 «Свято Івана Купала»[народне 

свято]// Шкільна бібліотека. – 2007. - 

№6. – С.96-104. 

 «Свята наші, дайте краси і сили, щоб 

ми в світі славно жили»[ознайомчий 

захід про грудневі свята]//Шкільна 

бібліотека. – 2007. - №11. – С.75-78. 

 «Широкая масленица[праздник для 

учащихся 5-х 

классов]//Читаем.Учимся. Играем. – 

2008. - №11. – С.64-66. 

 Кулінарно-музичний вінегрет 

«Добрий кухар – найкращий лікар» 

(електронна база «Сценарії»); 

 

Украінське мистецтво, мова: 
 «Свято української писанки» 

(електронна база «Сценарії»); 

 Літературно музична композиція 

«Перлини українського романсу» 

(електронна база «Сценарії»); 

 Музично-поетичний вечір «Із пісні 

встає Україна моя» (електронна база 

«Сценарії»); 

 Поетична елегія «Українська мова – 

краю батьківського пісня» 

(електронна база «Сценарії»); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна публічна  бібліотека 

 ім. М.Горького 

Організаційно - методичний відділ 

 

 

 

 

 

             Інформаційна підтримка! 
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