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невпевнені в своїх силах, не здатні орієнтуватися в людських 

відносинах, переживають різноманітні страхи, частково реальні, 

а частково видумані.  

Рання діагностика і корекція дозволяє подолати розвиток такої 

несприятливої риси характеру дитини як тривожність, яка згубно 

впливає на розвиток особистісної сфери в цілому. 
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КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИХ СВЯТ 

 

Згідно з програмою «Українське дошкілля» [1] у освітній лінії 

«Дитина в соціумі» окремо розглядають тему «Народознавство», 

в якій передбачено вивчення календарно-обрядових свят, зокрема 
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«формувати у дітей уявлення про традиції, обряди та звичаї, 

залучати до участі у відзначенні свят, розучувати календарно-

обрядові пісні…». 

Саме тому метою роботи є висвітлення досвіду патріотичного 

виховання дітей середнього дошкільного віку через вивчення 

календарно-обрядових весняних свят: Явдохи, Вербної неділі та 

Великодня (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Календарно-обрядові весняні свята:  

походження, легенди та завдання для дітей 

Свято Походження, легенди. Завдання для дітей 

Весела 

Явдоха 

Дуже давно у наших предків Новий рік розпочинався 

саме на Явдоху. 

В давнину вірили, що свята Євдокія (Явдоха) зберігає 

ключі від весняних вод, таких потрібних для 

майбутнього врожаю. Цього дня прокидається від 

зимової сплячки бабак, виходить на світ, свище три 

рази, а потім знову лягає на другий бік. І ховрашок, 

кажуть, перевертається на інший бік. Отож люди 

виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб 

почути той посвист. 

У цей день наші предки зустрічали весну, виходячи до 

схід сонця на горби, ставали на воротях або вилазили на 

дерева і закликали її. Деякі з магічних заклинань весни 

збереглися і до цієї пори: 

Прийди, весно, прийди, 

Прийди, прийди, красна, 

Принеси нам збіжжя, 

Принеси нам квіточок. 

З Явдохи починаються і магічні весняні ігри – 

«веселки», «гаївки», «гагілки», «ягівки», що 

«допомагали» весні у її оновлювальній роботі. 

Завдання для дітей: пограти у весняні ігри. 
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Зелена 

Вербна 

неділя 

Неділя за тиждень перед Великоднем називається 

«Вербною» або «квітною». 

У Вербну неділю святять вербу. Під церкву заздалегідь 

навозять багато вербового гілля. Всі зранку сходяться 

до церкви.  

Колись господарі, повертаючись із церкви зі свяченою 

вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі 

по кілька гілок або – якщо було близько – то в полі, 

а решту, що залишилася, несли до хати і ставили в кутку. 

Увійшовши до хати, били вербою тих, хто залишався 

вдома, примовляючи: 

Не я б’ю – верба б’є, 

За тиждень Великдень, 

Недалечке червоне яєчко! 

Молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще 

й коло церкви, та й дорогою, як додому йшли, 

а б’ючись, примовляли: 

Будь великий, як верба, 

А здоровий, як вода, 

А багатий, як земля! 

Завдання для дітей: вивчити віршики про вербу. 

Великий 

день 

Великдень 

Великдень – одне з найбільших й найшанованіших після 

Різдва християнських свят. Воно приурочене 

воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався 

святом бога Сонця Ярила. 

Звичай пекти паски та фарбувати яйця виник також 

дуже давно. 

На Великодні свята, як і на Різдвяні, повинна зібратися 

вся родина, адже це – «Великий День». 

Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне 

відродження та оновлення. 

Завдання: розповісти про традиції святкування 

Великодня у своїх родинах 
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З власного досвіду можна стверджувати, що ознайомлення 

з календарно-обрядовими святами з наступним опрацюванням 

у вигляді завдань, що близькі дітям, як то – розповісти про традиції 

у власній сім’ї або ж вивчення коротеньких віршів про ці свята 

сприяє формуванню більш високого рівня громадянської 

компетентності. 
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