
ЛЮБІЙ МАЛЕЧІ ПРО ЦІКАВІ РЕЧІ 

Тема «Свято «Великдень»  

Рекомендуємо:  Шановні батьки! проведіть розмову з малюками про світле 

свято «Великдень»; розвивайте інтерес до народознавства, до символів і 

атрибутів писанки, крашанки, паски; виховувати уважність, доброту, повагу 

до традицій українського народу;     

 - Яка чудова пора року – Весна! Як багато гарного настрою вона всім нам 

дарує – дорослим і дітям. І саме на час оновлення природи, на радісну 

весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських 

свят – Великдень. Адже в цей день воскрес Ісус Христос. Радіючи цій добрій 

новині і святкуючи Воскресіння Господнє, люди пов’язали з ним два символи 

перемоги життя над смертю. Це яйце в якому зароджується нове життя і хліб, 

який дає нам сили.  - Отже Великдень не обходиться без писанки. Ще в 

давнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом 

зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що 

писанка приносить щастя. Крашанками та писанками обмінюються, дарують 

їх рідним та друзям. У давні часи освячену писанку клали до першої купелі 

немовляти, щоб зростало сильним і сміливим.  

Писанку приорювали в полі, щоб краще родило жито – пшениця і всяка 

пашниця. Ввечері у відро з водою клали великоднє яєчко і вірили, що той, 

хто зранку вмиється цією водою, буде гарним, як весна. 

- Від якого слова походить слово «писанка»? (від слова «писати»). 

 - Що ми знаємо про писанку? (Писанки бувають різного кольору, з 

різними візерунками, орнаментом). 

 Писанка малюється воском. А потім наноситься фарба. Вона лягає на 

яйце, а на віск не береться. Так проявляється візерунок, нанесений воском. 

Крім писанок розрізняють ще крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки. 

Крашанка – яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з 

лушпиннями цибулі чи штучним барвником. Вона – найдавніший гість на 

Великодньому столі.  

Дряпанка – яйце, пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи 

шилом вишкрябують орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. 

Крапанку – роблять накрапуючи на яйце воском візерунок і опускаючи його 

у барвник. Мальованки – розписують пензликом, фломастером, тощо.  

 

 



Читання  та вивчення віршів про свято «Великдень» ( на вибір) 

Зайчикова пригода (Ніна Мудрик-Мриц) 

Ішов зайчик крізь лісок, 

Ніс торбину писанок. 

Вийшов зайчик на горбок, 

Зачепився за пеньок. 

Покотились на всі боки 

Зайчик, торба, писанки. 

Налякався зайчик: “Ах!” 

Заховався у кущах. 

Вийшли діти у лісок, 

Назбирали писанок. 

Залишили в лісі сміх, 

Щоб радіти зайчик міг. 
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Великодні писанки (Леонід Полтава) 
Що за дивні яєчка 

Наша курочка знесла! 

Намальоване гніздечко 

Ще й пташиночка мала, 

Навкруги — барвисті квіти, 

Жовті, сині гілочки… 

 

 


