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  Чи ти в лузі не калина, Україно, 

  в синє небо не задивлена дитинно? 

 Синє ж небо як криниця повновода,  

де відбилась, Україно, твоя врода. 

Д. Білоус 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

Як часто ми в нашому сьогоденні звертаємось до різних символів — 

тих, що прийшли до нас з минулого, з нашої багатовікової історії; тих, що 

живуть у народних думах, піснях, переказах і легендах. Ці символи — ознаки 

нашого роду, що вирізняють нас, українців, з-поміж інших народів, роблять нас 

самобутніми і неповторними. Ці символи — образ нашої України, пісенного, 

калинового, солов'їного краю. 

У найтяжчі часи своєї історії вистояв наш народ, зберіг свій дух, своє 

коріння, свої національні святині. І все те краще, що дісталося нам у спа- 

док, ми повинні шанувати і берегти, аби передати нащадкам. 

Щоб по-справжньому полюбити свою землю, її неодмінно треба пізна- 

ти. Треба вчити історію рідного краю, знати його звичаї і традиції. Тож ця 

невеличка книжечка створена з великою надією і великим бажанням допо- 

могти маленьким громадянам нашої країни стати справжніми синами 

і дочками своєї Батьківщини. 

                                                                                  

                                                                                                                 Автор 
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РОСЛИНИ  І  ТВАРИНИ – НАРОДНІ  СИМВОЛИ  ТА ОБЕРЕГИ.  

ЛЕГЕНДИ 

Однією з давніх традицій наших пращурів була любов до природи, до 

всього сущого на землі. Змалечку дітей вчили дбати про все живе і неживе, 

Що їх оточувало,— звірят і птахів, дерева і квіти, землю і воду. Наші предки 

вірили, що тварини і рослини, які люди, мають душу, вміють розмовляти, 

можуть дати добру пораду і захистити в біді. 

Тому так багато в народі складено пісень, казок, легенд і переказів, 

загадок і прислів'їв про вербу і калину, про соловейка і зозулю, про барвінок і 

соняшник — своєрідні живі символи України. 

 

ДЕРЕВА І КУЩІ 
Одним із найулюбленіших образів в народнопоетичній творчості є калина. 

Стільки символів, скільки має ця кущова рослина, не має в Україні 

жоден інший представник рослинного царства. Цвіт калини — символ дівочої 

вроди і чистоти. Червоні ґрона калини — символ здоров'я і багатства, 

сили і мужності. 

Символ калини  мал.1 на с.44 неодноразово зустрічається у віршах 

українських поетів. Оспівав її і Т. Г. Шевченко: 

Зацвіла в долині 

Червона калина, 

Ніби засміялась 

Дівчинка-дитина... 

Образ калини оспіваний в українських народних піснях, про неї народ склав 

загадки, прислів'я: «Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте», 

«Білий цвіт калини — радість України». 

З а г а д к и  про калину: 

За хатою у садочку                   І збігаються всі діти, 

У зеленому віночку                   Щоб на неї поглядіти: 

Та в червоних намистах                 За намисто кожен — смик, 

Стала пава молода.                   Та й укине за язик. 

                               У вінку зеленолистім, 

                               У червоному намисті, 

                               Видивляється у воду 

                               На свою хорошу вроду. 

І не дівчина, а червоні стрічки має. 

У лісі на горісі червоні хустки висять. 

                          Стоїть дід над водою 

З білою бородою, 

Тільки сонечко пригріє, 
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Стоїть дід над водою              Хто не йде, не мине, 

З червоною бородою.             За борідку ущипне. 

Навесні — білим цвітом, восени — червоним плодом. 

П р и п о в і д к и :  
Пишна та красива, мов червона калина. 

Убралася в біле плаття, як калина в білий цвіт. 

Щоки червоні, як кетяги калинові. 

Молода дівчина така гарна, як калина. 

Стоїть у дворі дівонька, як над ставом калинонька. 

 

Біля кожної хати в Україні обов'язково ріс кущ калини, її червоні кетяги 

прикрашали хату; вони висіли під стріхою, їх клали у вікна між рамами на 

зиму. Білими квітами калини весною дівчата прикрашали коси. 

Для українців калина слугувала за ліки. Кожна господиня обов'язково готувала 

калинові ліки на довгу зиму. Засушували її цвіт, ягоди, листя, гілочки, 

перетирали з медом, цукром. Калиновий чай — то був перший помічник при 

нежиті. Свіжі ягоди з медом або цукром та вареною водою вживали при кашлі, 

серцевих захворюваннях, для регулювання тиску та травлення. 

А дівчата використовували ягоди калини для косметичних справ, соком 

стиглих ягід калинових протирали обличчя, щоб красиве та рожеве було, адже 

калина —це символ дівочої вроди та краси. 

Проводжаючи сина в далеку дорогу, селянські сім'ї мали за звичай давати 

йому з робою пиріжки з калиною та маком, напували калиновим настоєм, щоб 

щасливою дорога була. 

А якщо траплялося криницю копати біля хати, то й тут без калини не можна 

було обійтись — обов'язково поруч висаджували кущ калини, щоб вода 

солодкою була. 

Калина в Україні має кілька символів і щодо її цвіту, і щодо ягід та гілок та й 

самого куща. Цвіт калини —символ незайманості, краси, дівочої честі, дівочої 

вроди. Настав час відцвітати, опадати цвіту калини — це вже символ печалі, 

туги за молодістю, красою, яка відцвітає. Червоні кетяги- калини — то краса і 

врода українського народу, то достаток у сім'ї, то здоров'я і сила, то зрілість 

дівчини. Калиновий кущ хитається без вітру — то вже туга молодої дівчини за 

її коханим. Калина опускає свої віти, «похнюпилась чомусь» — то символ туги, 

це вже сум, почорніли ягоди — то горе. Зламана калина — покинута жінка. Під 

калиною зустрічаються закохані, тому кущ калини — це і символ закоханих. 

Посаджена на могилі калина — туга за вмерлими. 

Калина в Україні символізує духовний потяг до свого рідного краю, до рідної 

землі, це шанування своїх традицій. З калиною порівнюють все найкраще, 

називаючи її «дивом калиновим». 

А скільки розкидано на території України Калинівок! Кожна область має їх 

по кілька. Та й завжди шановані у народі калинові напої, калинове варення, 

калинові сопілки, калинові колиски, калинові вінки. 
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Жоден сімейний обряд в Україні не обходився без калини. Весільний 

коровай неодмінно прикрашали вершечками калини. Калиновим цвітом чи 

ягодами оздоблювали весільне вільце молодої. Калину вишивали на рушниках, 

на сорочках, з неї плели вінки тощо. 

В Україні найпоширеніші два види калини — звичайна й цілолиста та ще 

карльська (з Кореї). 

Відроджуючи набуті традиції нашого народу, не слід забувати про калину.  

 В. Скуратівський образно висловив бажання, щоб кожний на своїй землі 

посадив кущ калини: «Мені здається, що тому, хто не посадив на обійсті 

калини, кому вона всохла од байдужості, а ще гірше, коли викорчувана,— ні 

йому, ні його дітям ніколи не почути найчистішої, найніжнішої, 

найбентежнішої у світі пісні. 

Верба — ще один символ нашого народу мал.2 на с.45. Верба, лоза, 

верболози — символи української поезії від Т. Г. Шевченка до наших днів: 

Люди гнуться, як ті лози, 

Куди вітер віє... 

                                                                  Я. Щоголів: 

Струнка, як тополя, 

Гнучка, як лозина, 

Ростеш ти в коханні, 

У батька дитина... 

А це вже наше відроджене сьогодення — В. Симоненко: 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі, 

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

Тугою прощання душу залоскочуть, 

Українське село важко уявити без верб. їх висаджували на городах, біля 

ставу, річки, в кінці греблі, на левадах, на дорогах, що вели в село, на пагорбах, 

на видолинках, на болоті. Отож, верба росте в кожному регіоні України, вона 

невибаглива до кліматичних умов. На земній кулі близько п'ятисот різновидів 

верби, тридцять з них зустрічається в Україні. Верба оберігала людей від 

пекучого сонця, тому стежки та дороги, які з'єднували села, обсаджували 

вербником, а білолози схилялись над водою. 

Найбільша річка України Дніпро укріплює береги саме завдяки вербам, які 

схиляють свої віти над її руслом. Недарма кажуть: «Там, де росте верба, 

житиме й річка». 

Верба широко використовувалась у господарстві. З неї будували хати 

(особливо на півдні України), робили ясла для худоби, кошари, клітки для 

свійських птахів, корита, човни, музичні інструменти. А на Поліссі майстри 

плели та й нині плетуть коші, козубки, кошики, меблі, декоративні прикраси, 

хлібнички. Адже в Україні й досі у багатьох місцевостях процвітає народний 

промисел—лозоплетіння. З лози плетуть огорожі, тини, перелази, живоплоти. 
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Верба — чудовий перший весняний медонос. З білолози хімічна 

промисловість отримує різні барвники та дубильні речовини для вичинення 

шкіри, з неї одержують целюлозу. 

Що ж символізує верба? У народі кажуть: «Де верба, там і вода». Тому криниці 

копали там, де росла верба. 

Верба — це символ побачень. Гурт парубків завжди збирався під вербою на 

«парубочу нараду». Верба символізує згоду, тому чоловіки йшли миритися із 

своїми жінками під вербу, під нею збиралися й на віче. 

Верба — це символ весни, пробудження природи: «Зацвіла верба, прийшла 

весна». Котики верби — то перші квіти на нашому столі, у нашій оселі.  Верба 

згадується й у релігійних міфах. Так, під ноги Христу, який виходив з 

Єрусалима, кидали молоду зелень. В Україні цю зелень уособлюють гілки 

верби. З того часу їм приписують різні магічні властивості. За повір'ям, верба 

охороняє людей і худобу від усього злого. Застромлена в стіну або під стелею 

освячена вербова гілка оберігає тварин від пошесті. Розтрушений попіл 

спаленої верби підвищує врожай і оберігає його від загибелі. Щоб хвора 

людина одужала, її ударяли освяченою гілкою верби, промовляли: «Не я б'ю, 

верба б'є (шутка б'є)». У купіль малої дитини теж клали гілку верби. Лихоманку 

виганяли обкурюванням від спаленої зеленої гілки верби. А якщо раптом зуб 

заболить, потрібно з'їсти дев'ять бруньок з освяченої гілки верби. 

Неділя за тиждень перед Великоднем називається Вербною, або шутковою, 

квітною. На цьому тижні не можна сіяти конопель, городини, буряків, бо 

будуть гірькі. У Вербну неділю святять вербу. Діти тут же біля церкви 

намагаються проковтнути кілька котиків свяченої гілки, щоб горло не боліло. 

Під час граду викидають надвір гілочки свяченої верби, щоб град припинився. 

Виваром свяченої верби миють голову, щоб зняти головний біль. Лікують нею 

ревматизм, збивають гарячку. Товчене листя з верби кладуть на рану, а горілку, 

настояну на її листі, п'ють проти шлункових захворювань .
 

Т. Г. Шевченко не тільки оспівав вербу у своїх віршах. Коли за часів 

заслання він перебував у Орській фортеці, то висадив у пустелі вербову гілку, 

прижив її, виходив. 

Після верби та калини найбільш опоетизованими є тополя та дуб. Юнок, 

дівчат, жінок порівнюють із тополею, а юнаків та чоловіків — з дубом: 

«Струнка, як тополя», «Міцний та рослий, як дуб». 

Тополя — символ дівочої краси, вроди, стрункого стану мал.3 на с.46. 

Тополя — символ жіночої долі, вдови: «Ой одна я, одна, як тополя у полі». 

Ще за часів язичництва тополя вважалася священним деревом і рубати 

її можна було лише для розпалювання жертовного вогнища. 

Побутувало в народі і свято Тополі. Влаштовували його наприкінці весн и  

Для цього обирали найкращу, найстрункішу дівчину, піднімали їй руки 

над головою, прикрашали їх хустками, намистом і стрічками, одягали на 

голову вінок з тополиного листя і водили її селом, лугом, полем, співаючи 

пісень.                                                                                                                             
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На Зелені свята гілки тополі поряд з гілками інших дерев втикали 

у ворота, вішали під стріхою, у хлівах, аби відігнати нечисту силу. 

Тополі звичайно висаджували на узбіччях доріг. Ці горді струнки дерева 
дійсно ніби охороняли шлях. Так і писав про них Т. Г. Шевченко: «...стоять 
собі, мов сторожа, розмовляють з полем». Тополя — це те дерево, яке 

чуже добре очищає забруднене повітря, робить його прозорим та цілюЩИМ. 

Колись чумаки, що їздили в Крим по сіль, втомившись у дорозі,влаштували 

собі ночівлю саме під тополями і ранок зустрічали свіжими та бадьорими. 

Для уособлення сили, здоров"я, міцності та могутності немає 

яскравішого символу, аніж дуб. 

Дуб — символ сили, міцності, здоров'я мал.4 на с.47. Тому в купіль хлопчику 

кидали гілку дуба, щоб ріс міцним, як дуб. А юнакам бажали: «Будь дебелий, як 

дуб». Коли будували хату, під фундамент кидали гілки дуба, щоб рід був 

сильний і довговічний. 

Дуб завжди, був вірним помічником людині: ховав від холоду мандрівників, 

годував їх (у дуплах містилися дикі бджоли), з лика виготовляли личаки, з кори 

— дубильні речовини та лікарські відвари (лікує стоматит), деревина широко 

використовується у господарстві. 

А скільки легенд та переказів складено про це дерево! Майже в кожній 

області є свій «іменний» дуб, якому понад сто, а то й більше років, під яким 

відпочивав 

хтось із історичних героїв. Так, на Верхній Хортиці на Запоріжжі велетенський 

дуб був свідком, як кошове зібрання під ним писало листа турецькому 

султанові. Дуб на Черкащині пам'ятає печенігів. А «велетом серед велетів, 

патріархом серед патріархів став найстаріший в Україні дуб, що росте в 

урочищі Юзефині Рокитнянського району на Ровенщині. Він свідок, як збирав 

подимне з древлян у 884 році князь Олег, біля нього зупинялися на 

перепочинок Ігореві воїни... Йому вже за 1300 років»  

Терен відомий в Україні понад дві тисячі років мал.5 на с. 48. Він є одним із 

прародичів садової сливи: вже на початку нашої ери, схрестивши терен з 

аличею, наші Предки вирощували сливи. Завдяки своїм колючкам терен здобув 

собі 

славу доброго захисника садиб у давнину — до двору обсадженому терном, 

не міг пробратися ніякий дикий звір. Пізніше стали вважати, що терен захищає 

від "нечистої сили". Таке практичне значення цього невисокого деревця. Та є 

ще й дуже цікава легенда. Одна з порід терну — диптам — отримала назву 

"неопалимої купини". В перекладі з церковнослов'янської купина означає 

"кущ". Цей терновий кущ виділяє своєрідну ефірну пару, яка може горіти, 

проте самої рослини вогонь не торкається. Отже, ця дивовижна властивість не 

могла пройти непоміченою повз увагу наших Предків: вважалося, що з 

неопалимої купини виходять Боги, щоб показати людям істину. Пізніше цю 

легенду запозичили юдеї та християни. В Україні з неопалимою купиною 

пов'язаний образ Богині-Матері, а по прийняттю християнства — Діви Марії. 

Та цей образ незнищенної квітки життя має язичницьке корінні... 



                                                                                                                             10 

Береза завдяки своїй білій корі стала символом чистоти, дівочої ніжності 

мал.6 на с.49. Вона також вважалася оберегом від злих духів, тому її часто 

садили біля хати, щоб милувала око і захищала садибу. 

Жіноча символіка берези відображена в оздоровчій магії Листя берези 

матері заварюють для приготування купелі для своїх дочок. В українському 

фольклорі збереглося замовляння: 

Прошу, Березко, рушати в купіль, 

Щоб моє серце всім було любе, 

Прошу Березко, в добру годину, 

Щоб тільки добре не знало спину. 

Прошу Березко, у купіль-воду, 

Щоб мала доня файненьку вроду 

Кидай, Березко, під ноги рутку, 

Щоб моя доня не мала смутку. 

Широко використовувалась кора берези — береста — для "берестяних 

грамот". На ній учні вчилися писати, на ній писали листи, робили різні побутові 

записи тимчасового значення. Отже, в часи,, коли папір був. занадто 

дорогим і використовувався для книжок, побутувало; письмо на бересті Для 

цих грамот бересту знімали так, щоб не пошкодити самого дерева, адже 

місця, де був знятий тонкий шар кори, мають властивість нарощувати, нову 

кору. 

Осика — дерево, яке в різних регіонах має неоднакове значення мал.7 на с.50. 

 Вірогідно, таке ставлення до цього дерева викликане нав'язаними чужими 

світо-глядними уявленнями, які на клалися на давні вірування, тому в різних 

місцевостях осика сприймалася по-різному. Через біблійну міфологію вироби- 

лося також негативне ставлення до осики, на якій нібито повісився Юда, 

крім того, осика не вклонилася Ісусу. Християни назвали це дерево "нечистим, 

проклятим". Хоча, на думку біологів, осика в місцях проживання Ісуса 

та Юди не росла і нині там не поширена. Однак, ці стереотипи і заборони 

та використання осики подекуди виконуються дуже .ретельно: її не рвуть ні 

на Зелені свята, ні на Купайла і не використовують для виготовлення побу- 

тових речей або будівництва. 

Проте є чимало історичних та етнографічних відомостей, що слов'яни 

споконвіку поважали-осику і використовували її в господарській діяльності 

Цікавим, приміром, є й такий факт, що осика йшла на ґонт, тобто покрівель- 

ний матеріал не тільки для будинків, але й для церков. Наприклад, на Кіро- 

воградщині (Олександрійський район) осику вважають корисним деревом, 

яке оберігає будівлі від усякого зла. Тут нею прикрашають хати на Зеленому 

тижні і використовують як оберіг (чіпляють на димар). З гілок осики, яка 

використовувалась на святі Зеленої неділі, виготовляли кілочки і забивали 

в чотирьох кутках кімнати, щоб охороняла від хвороб і нещастя. На Бойківщині 

зірване до схід сонця на Купайла листя осики носили при собі як оберіг 

від "недоброго ока". Для охорони хат від нещастя робили пороги з осико- 
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вих дощок. Коровам і телятам виплітали обручі з осикового гілля і вдягали 

як оберіг від злих чаклунів (щоб не забирали молоко). Вважалося, що з оси- 

ковою палицею можна сміливо вирушати у найдальшу дорогу в будь-яку 

годину дні чи ночі — з людиною нічого лихого не станеться. 

Магічні якості осики також відомі іншим слов'янам. З метою захисту від 

хвороб нею підкурювали домашню худобу та птицю. Відома й така магічна 

дія: у хворого відривали поділ сорочки і прив'язавши до осики, просили її 

забрати хворобу, бо "осиці в самий раз трястися", Саме ця якість осики і 

породила приказку: "Тремтить, як осиковий листок" (про тих, хто змерз 

або чогось боїться). Західні слов'яни осиковим кілком боронилися від "злих 

духів", які нібито "виходили з могил" і шкодили людям. Однак, такі вірування 

уже мають християнське походження. 

Осика має лікувальні якості і використовується в медичній практиці. На 

Тернопільщині відваром з листя осики лікували набряки серцевого і ниркового 

походження, накладаючи компреси. На Житомирщині відваром осикової кори 

лікували пропасницю. Осика також є народним прогностиком, 

навесні примічають: "Рясно цвіте осика — на врожай вівса". Якщо восени 

осикове листя лягає горілиць — на холодну зиму, долілиць — зима буде 

тепла. 

Крім калини, в Україні широко використовували горобину, яка також 

має червоні ягоди і довго зберігається на дереві, ваблячи до себе птахів мал.8 на 

с.51. За кількістю горобини могли передбачити, якою буде зима: якщо ягід було 

багато, чекали холодної, сніжної зими. Горобину знали ще скіфи. Вергілій 

писав, що скіфи довгими зимовими вечорами пили напій з горобини. Спосіб 

приготування вина з горобини і меду дожив до наших днів. Квіти горобини 

здавна додавали до чаю, це надавало йому смаку мигдалю. Горобина також 

використовувалась у багатьох обрядах, Як оберіг її садять білі хати. Колись 

на Купайла гілочки горобини чіпляли на кожні двері, щоб уберегтися від 

злих духів та хвороб. Гілочка горобини має 13 листочків — це магічне число 

жіночої Богині (пов'язане з Місяцем — давня назва Луна), Горобина захищає від 

блискавки. Вважається, що намисто з горобини, нанизане на червону нитку, 

зміцнює енергію, захищає від кволості й виснаження. Такі обереги слід 

посвятити (зарядити) на Повню.  

Вишня - одне з найстаріших дерев з Україні, ЇЇ знають з дуже давніх 

часів, спочатку як дику рослину з цілющими ягодами, пізніше культивують 

і виводять цінні сорти  мал.9 на с.52. Біологи припускають, що вишня 

поширилася в Україні з Малої Азії. Проте назву цього дерева, яка в багатьох 

мовах (в т. ч. тюркських) має слов'янський корінь, досі не можуть пояснити. 

Мовознавці пропонують пояснення індоєвропейського походження — "омела 

та інші дерева, що виділяють клей". Формулювання насамперед неточне вже 

тому, що омела не є деревом. Мабуть, пояснення цієї назви значно простіше, 

якщо звернутися до української обрядовості. Вишня використовувалася в  

Різдвяних обрядах задовго до привнесеного Петром І звичаю ставити ялинку 

на офіційний Новий рік (1 січня). Її    викопували восени і ставили в діжку                                                                                                                                              
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 із землею у хаті, де вона стояла до Різдва. 

За тим, як росла вишня, передбачали свою долю: якщо до свята вона зацві- 

тала, це був добрий знак. Вишня присвячувалася найвищим Богам народо- 

вір'я (саме Різдво — свято Прабога Рода-Сварога). Тому логічно буде вважа- 

ти назву вишня прикметником (ж рід від вишній, всевишній). Так і назву 

вишні слід розуміти як "божественне дерево". 

Хата у вишневому садочку — одвічне замилування українського народу. 

Вона оспівана багатьма письменниками. Тому шевченківський "садок виш- 

невий коло хати" став символом України, рідним, близьким образом. Гілочки 

вишні широко застосовуються в лікувальній практиці. Відвар молодих гіло- 

чок давали породіллям після пологів. Свіжо листя прикладають до голови, 

щоб зняти біль, накладають у вигляді компресів для загоювання ран. На Тер- 

нопільщині виготовляли спеціальне вишневе пиво для лікування запален- 

ня нирок: на 4 літри відвару вишневих гілок додати 0,5 кг цукру і 20 грамів 

дріжджів, залишивши для ферментації на тиждень. 

 

 Яблуня і яблуко в міфології всіх індоєвропейських народів — символ 

вічної молодості та безсмертя мал.11 на с.54. У давніх релігіях існували Боги-

покровителі дерев. Наприклад, Помона — римська Богиня плодових дерев. Її 

свято помональ — свято врожаю плодів. В її честь яблуко назване римлянами 

помум (лат.ротит). Грецька міфологія розповідає про німф Гесперид, які 

живуть на краю світу і стережуть золоті яблука вічної молодості, які Гера 

отримала як весільний подарунок від Геї. Яблука сторожив дракон Ладон, якого 

вбив Геракл, щоб заволодіти молодильними яблуками. Однак Богиня Афіна 

(Атена) повернула на місце викрадені яблука, щоб Боги не старіли. У сканди- 

навській міфології власницею молодильних яблук є Богиня Ідунн (обнов- 

ляюча), завдяки цим яблукам Боги зберігають вічну молодість. 

У слов'янських казках молодильні яблука часто ростуть на прадубі (Доб- 

рослав. Дерево-цілитель). У поетичному світогляді українців яблуко вва- 

жається плодом з неба, недаремно воно оспіване в колядках. 

Про особливу плодючість яблуні знали вже трипільці, коли зображали 

насіння яблуні на своєму посуді. Яблуня з незапам'ятних часів у дикому стані 

була поширена на всій Слов'янщині. Яблуко стало символом кохання і ро- 

дючості: 

За ворітьми на муравоньці 

Зеленій, зеленій 

Яблунь червоні ябка зродила. 

Там дівчина яблука вержить. 

Вийшов до неї батенько єї: 

— Ой доню-душко, звержи яблушко! 

                    — Ні, вам не звержу, бо милому держу... 

  Дівчина відмовляє й матері, сестрі й братові, нарешті приходить милий: 

—Мила душко, звержи яблушко! 
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—Ой тобі звержу, бо тобі ж держу! 

Яблуко вважається плодом безсмертя. Згадаємо казки про "молодильні 

яблука", використання яблука в похоронних обрядах (клали в домовину, 

вірячи у його здатність воскрешати). Чарівна яблуня не раз згадується в 

українських та російських народних казках. 

У Різдвяному обряді яблука присутні на столі як символ родючості. Відоме 

використання яблука і в любовній магії, причому використовують не 

тільки плоди цього дерева, але й квіти, насіння, гілочки, листя. 

На Житомирщині (нині Чорнобильська зона) ще донедавна побутувала 

практика словесної лікувальної магії, в якій яблуко виступає відновлюючим 

засобом і символом від "порчі", "дання": "Золотничко, братічко! Одкоти 

золотим яблучком..." 

Лікувальні властивості яблук відомі з давніх часів. У Київській Русі було 

відомо кілька рецептів зберігання яблук взимку, сушіння, квашення, 

приготування солодощів. Про плодючість яблуні може свідчити такий факт: у 

селі Андріївці на Сумщині одна 150-річна яблуня кореневими відростками і на- 

сінням своїх плодів породила цілий яблуневий гай, площею півгектара. Лісо- 

вими яблуками любить ласувати ведмідь, тому вірили, що найкраща яблуня 

та, на яку він поставив свою позначку: улюблене дерево ведмідь дряпає кігтя- 

ми. Саме такі дерева відшукували навіть дикі кабани, стежачи за ведмедем і 

відбираючи натрушені ним моди. 

Грушу, як і яблуню, шанували ще в античні часи, записи про це можна 

знайти в давніх літописах як у Греції, Римі, так і в Київській Русі мал.10 на с.53. 

Про лікування плодами груші було відомо ще в давньому Шумері. Українці з 

сушених яблук і груш варять узвар, який є обрядовим напоєм на Різдво. 

Нині українськими селекціонерами виведено чимало сортів плодових 

дерев, в тому числі й груш. Найбільш незвичайною є груша-писанка, яка 

росте в Макарівському районі на Київщині, її плоди мають оригінальне 

забарвлення, схоже на писанку, розмальовану червоними, зеленими й жов- 

тими смутами. 

Ясен — чоловіче дерево, адже з його деревини робили озброєння воїнів 

ще за скіфської доби мал.12 на с.55. Ясен (ясень) вважався символом війни: 

якщо ворогові присилали гілку ясеня, це означало початок війни або 

попередження. Можливо, й згадка про "воїнів Ясуна" у Велесовій Книзі також 

пов'язана з символікою ясена, Хоча ясен вважається також символом Дерева 

Життя, тому його деревину використовували також і в побутових цілях для 

виготовлення посуду, ложок, колисок, меблів, а також в суднобудуванні. 

Клен — найбільше використовувався на виготовлення музичних інстру- 

ментів: сопілок, гусел, скрипок. У Карпатах паляниці випікали на кленових 

листках і садовили в піч на кленовій лопаті.  

Явір (різновид клена) в Україні вважається символом смутку , його садять на 

могилі вбитого козака, розлучених закоханих:»Посадили над козаком явір та 

ялину, а в головах у дівчини червону калину». 
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КВІТИ І ТРАВИ 

Напевно, важко знайти таку людину, яка б не любила квіти. Вони одвічні наші 

супутники і справжня окраса нашого життя. Можна сміливо сказати, що 

Україна — це країна квітів. Скрізь — у великих містах і маленьких селах — 

буяє квітковий розмай. А що вже казати про ліси, полонини та луки-

справжнісіньке квіткове царство! І кожна квіточка — від вишуканої троянди до 

тендітних сором'язливих конвалій — знана й любима в народі. Знати і любити 

квіти і трави — то справжня наука і великий дар. Колись люди були ближчими 

до природи і золотим правилом для них було заготовляти на зиму цілющі трави 

та квіти, щоб нагадували вони про тепло і лагідне сонечко. Пучки запашних 

квітів затикали коло сволока, клали на покуті біля ікон. Чебрець, м'ята, 

чорнобривці, материнка, ромашка в поєднанні створювали чарівний, 

неповторний запах, який надавав оселі затишку і спокою. Такі ж пучечки 

засушених трав чи квітів клали в скриню,щоб речі, які зберігалися там, мали 

приємний аромат. Дівчата засушеними пахучими квітами прикрашали взимку 

волосся. Букети духмяних квітів дарували родичам у день,коли хрестили 

дитину.  

  Які ж квіти найбільше полюбляють в Україні? Чимало легенд, пісень, 

переказів зберегла пам'ять народу про цих одвічних супутників людини, які 

широко застосовували в обрядах, у побуті чи просто як окрасу, що милує око, 

веселить душу. 

Чи не найбільш поширеною і улюбленою в Україні здавна вважали рожу 

рожеву, або мальву мал.13 на с.56. Прийшла до нас мальва з Малої Азії, де її 

знали ще стародавні пелазги. Ця рослина поширена також по всьому 

Середземномор'ю має понад півтори тисячі видів. 

Високі стебла, густо вкриті яскравими ніжними квітками та великими 

лапатими листками, живою стіною закривають майже кожну сільську хату. 

Безліч відтінків, від білого, рожевого до червоного й багряного, створює 

дивовижну веселку навколо оселі. Назва м а л ь в а  -  на думку мовознавців, 

латинського походження. Однак народна етимологія надає їй значення 

"мальовнича" від м а л ю в а т и .  Хоча у багатьох країнах Середземномор'я, 

Балкан, Малої Азії ця назва досі існує саме в такій формі і навряд чи означала 

"малювати". Назва р о ж а  -  пізнішого походження, на думку мовознавців, 

запозичена з німецької мови. На півдні України цю квітку ще   називають 

к а л а ч и к а м и  за формою плодів, схожих на калачі. Оце вже справді рідна 

назва. Мальви ростуть і в дикому стані, в лісах, лісосмугах, на узбіччях доріг. 

Вони мають білий або блідо-рожевий колір, іноді використовуються як кормові 

рослини. Відваром дикої мальви лікують бронхіти, кашлі, роблять примочки. З  
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культурних мальв темного кольору робили природні барвники. Майже біля 

кожної хати завжди знаходилося місце і для пахучих, яскравих 

ч о р н о б р и в ц і в ,  жовтогарячих н а г і д о к ,  ч е р в о н о ї  р у т и ,  б а р в і н к у ,  

л ю б и с т к у  м ' я т и  і м а т і о л и .  Не перелічити нині всіх назв квітів, які 

прикрашають життя сучасного українця, виведено багато нових сортів рослин, 

які увійшли в побут і звичаї народу. Проте магічну силу мають ті, що здавна 

прижилися в народі як священні рослини. Так вважається, що червону руту, 

барвінок і любисток садять дівчата, щоб бути завжди коханими і бажаними, а 

молодиці — щоб була міцною родина. 

Півники оберігають від нечистої сили, бо півень мал.14  на с.57 завжди 

виступає рятівником — від його співу зникає всяка нечисть. 

Таким же оберегом є мак мал.15 на с.58. Природні особливості цієї рослини 

здавна дивували людину, адже в одній маківці, як правило, буває близько 

тридцяти тисяч зернин. Отже, недаремно мак символізує щедре відтворення 

життя та життєвої сили. 

Голівка маку — символ голови Роду, Прародительки ще за часів матріархату. 

Можемо припустити, що й ім'я Макоші (Мокоші) пов'язане з назвою цієї 

магічної квітки. Зображення Богині на рушниках справді нагадує стиглу 

маківку — символ надзвичайної родючості. Вірогідно, й покрівля найдавніших 

святилищ цієї Богині будувалася у формі маківки. Недарма ще й нині куполи 

церков у народі називають "маківками". 

Мак і макове зерно в усіх арійських релігіях зберігся як символ Богині-

матері, родючості і відтворення життя. Так, маківка — традиційний атрибут 

грецької Гери — Богині шлюбу і покровительки жінок-рожаниць. 

Широко застосовувалась ця чарівна рослина і в народній медицині, і в 

священних обрядах. Його насінням, освяченим на свято Маковія (язичницький 

Спас не має ніякого відношення до біблійних братів Маккавеїв), обсипають 

садибу, людей і худобу. На весіллі молодій у черевики насипають мак, щоб не 

була безплідною. Мак — обов'язкова приправа до Різдвяної куті з тим же 

значенням примноження роду. З допомогою маку в давні часи викликали рясні 

дощі, посипавши свячене зерно в криницю з певними чарівними заклинаннями. 

Проте такий обряд    слід було виконувати з великими застереженнями, щоб не 

викликати сильні зливи. 

Мак вважається добрим лікарським засобом від безсоння, виразки шлунку. 

Традиційні коржі з маком люблять усі. Хоча й каже народна мудрість: "Сім літ 

мак не родив, а голоду не було". Мак вживали в їжу з магічною метою — 

посилення життєвих функцій організму (макові коржики широко 

використовувались в обрядовості, особливо в літніх та родинних святах).  
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Червоний мак дівчата вплітають у віночки, вишивають на сорочках та 

рушниках, як символ дівочої краси. Червоний колір маку здавна 

ототожнювався кольором крові. Тому він був символом здоров'я і водночас 

нагадуванням про кров загиблих за Русь воїнів. 

Макова голівка, як і макове зерно взагалі, вважається символом розуму. 

Українська приказка про нерозумного говорить: "Їж, дурню, бо це з маком!"; 

про гарного, але нерозумного: "Аби цвіт, а маку ніт". 

Використовували також лікувальні властивості будяка у випадку 

захворювання печінки мал.16 на с.59.  

Кропиву вживають як кровоспинний і вітамінний засіб, а також 

застосовують при хворобах шлунку мал.17 на с.59. 

В одній з українських пісень співається: " Калина з хмелем  любувалась ..."  

    Хміль- ще один рослинний символ мал.18 на с.60. Він символізує розум, 

мудрість. Його вишивали хлопчикам на рушничках-грайликах та на родинному 

рушникові. Дикий хміль росте біля калини, а дехто з мешканців і сам 

приживляє хміль біля калини. 

З хмелю наші предки виготовляли славетну медовуху,- медовий напій, 

тонізуюче, лікувальне питво. Без хмелю не міг обійтися жоден ПЕКАР, у тісто 

додавали хмельову закваску. З хмельового ЕФІРНОГО масла виготовляють 

валокардин. 

З лікувальною метою використовують відвари з хмелю. З лози хмелю 

плетуть легкі й зручні кошики. Відваром хмелю миють волосся, щоб було 

красиве й пишне: «У нього волосся хмелем повилося». Тож нехай в'ється і 

зеленіє хміль на наших узліссях. 

Барвінок — це символ весілля, достатку, символ здоров'я і життя мал.19 на 

с.61. Барвінок в Україні супроводжує все життя людини. Його дарують 

породіллі, щоб здоровою і щасливою була дитина; його кладуть на хліб — 

гостей зустрічають, барвінком прикрашають хату на зелені свята. Жодне 

весілля не обходиться без барвінку. Він символізує вічність кохання й  шлюбу, 

юність, дівочу чистоту і весну. Листочками і цвітом барвінку уквітчують 

весільне гільце, фату, коровай. 

Барвінком устеляють останню путь людини, висаджують його на могилі як 

символ пам'яті та продовження життя. 

Пахощі чорнобривців з давніх-давен заспокоювали українців після тяжкої 

виснаженої праці, сприяли розвиткові чоловічої сили, через що хлопчиків 

традиційно купали у воді з пелюстками чорнобривців мал.20 на с.62. Тому і 

прикрашали вони українські подвір'я упродовж багатьох століть і нині не 

втрачають своєї магічної чарівності. 
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Лілія. Цю чарівну квітку завжди любила молодь мал.21 на с.63. У давній Греції 

її вважали промовистим символом краси. Юні дівчата плели з лілей гірлянди, 

прикрашали ними волосся й свої туніки. Зі слів Феокрита, молоді грекині 

сплели вінок із лілей і для прекрасної Єлени на день її весілля з царем 

Менелаєм й прикрасили ним вхід до їхнього шлюбного приміщення. 

У слов'янській міфології всі оці муммель, німфи та нікси замінені русалками, 

котрі, з'являючись іноді і в німецьких легендах, виступають, одначе, у 

другорядних ролях — підлеглими нікс, їхніми рабинями. 

Про наших русалок відомий збирач українських переказів Маркевич 

розповідає так: «Русалки — це водяні красуні; вони бліді, але риси їхні виразні, 

стан чарівний, коса — нижче колін. Вночі при місяці вони виходять на береги 

озер, річок і струмків, оголені, у вінках з осоки й гілок. 

Чорні коси, розплітаючись, 

З голих пліч стікають пріч 

І щезають, вигинаючись, 

Вслід за хвилями у ніч. 

Груди діви пристрасть гріє,— 

Перед ними ніч зітхне, 

Хвиля раптом сторопіє 

Й тихо-тихо омине... 

Ось русалки вийшли на берег, сіли на траву, розчісують коси. Ось 

уже водять хоровод. Іноді вони щезають серед кущів, у траві. Найчастіше їх 

викликає з води вечірня зоря. Коли сільські дівчата йдуть на річку по воду, 

русалки, затаївшись, чигають на них. Біда необережній,                            

котра забула прихопити з собою полину, це зілля — оберіг у таких випадках. 

Русалки кидаються на дівчину, лоскочуть її до смерті й тягнуть за собою в 

річку. Те саме чекає й хлопця, котрий не запасся полином або захопився красою 

русалки». Русалки живуть у підводних кришталевих хоромах, викладених із 

мушлі,дрібних черепашок, де сяють перли, яхонти, срібло й корали. Поряд, на 

устеленому різнокольоровими камінчиками дні, жебонять смарагдові джерела. 

Сонце просвічує крізь воду у ці оселі, а місяць та зорі викликають русалок на 

берег. 

Ці русалки іноді перетворюються також на наші водяні лілеї. Послухаємо 

давньонімецьку легенду, що наводить Балабанова у статі «Тюрінгія в 

картинах». 

 «Одним із найпрекрасніших ландшафтів Тюрінгського лісу в Німеччині,—  
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розповідає вона,— як відомо, вважається Шварцталь, де на величезній скелі 

височить замок Шварцбург. Цей замок реставровано у XVIII столітті, оскільки 

старий згорів дотла. Легенда розповідає, що у старому ставу побіля замку жила-

була кількасот літ тому одна презлюща німфа-нікса, якій служили дві чарівні 

молоді русалки. 

Частенько русалки виходили з води подивитися на різні святкування в замку. 

І ось одного разу на них звернули увагу два лицарі. 

Незабаром русалки покохали тих лицарів й готові були полишити води й іти за 

ними будь-куди. Але стара нікса запідозрила русалок у стосунках із 

мешканцями замку й вирішила підстерегти їх. За допомогою чарів вона 

перевела стрілки на усіх годинниках замку, а русалки могли перебувати на 

березі лише від заходу сонця до півночі. 

Опівночі завжди мали повертатися в воду. 

Весело гомоніли наші молоді русалки в лицарській залі, не передчуваючи 

біди. На великому годинникові замку пробило одинадцяту, до півночі 

залишалась ціла година, а між іншим, церковний годинник Шварцбурга пробив 

північ — те ж саме сповістив і сторож. 

Бідолашні русалки кинулись до ставу. Побігли за ними й лицарі, та не 

встигли врятувати їх. Коли юнаки добігли до ставу, то на тому місці, де 

хвилину тому миготіли білі сукні русалок,— піднімались із води дві білі лілеї: 

зла нікса перетворила русалок на квіти. 

Довго квітли ті лілеї, довго оплакували лицарі своїх коханих, але до осені 

зав'яли квіти, а лицарі вирушили до Святої Землі й не повернулись. 

Ставок після того почав висихати й незабаром не вистачило води в ньому 

навіть для злої нікси — задихнулась вона в тому болоті. Тепер той ставок 

зовсім висох, він не наповнюється водою ні восени, ні весною…» 

   Ще одним поширеним на території України символом був гарбуз-символ 

відмови під час сватання. Найчастіше використовували його молоді дівчата на 

виданні:гарбуза підносили парубкові, якому відмовляли  у шлюбі. Тому батьки 

вередливих дівчат навесні могли посміятися з дочок, питаючи, чи не треба 

цього року насадити більше гарбузів. Та навіть якщо дівчина виходила заміж, 

гарбузи ставали смачним доповненням до звичайних страв: господині варили 

кашу з гарбузом, запікали гарбуз у печі, здобрюючи його цукром. 
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ТВАРИНИ ТА ПТАХИ 

Так уже повелося, що поряд з людиною з давніх-давен живуть тварини. 

В Україні ще з часів язичництва священними вважалися свійські тварини, 

які були приручені первісними людьми і з часом стали їхніми вірними 

супутниками та помічниками. Найпершим таким помічником в українській 

родині був кінь. 

 Кінь — це символ сонця, безмежного степу  мал.22 на с.64. Будь-які 

сільськогосподарські роботи були пов'язані з конем, він був незамінним у 

військових та торгових походах. Отож, добрий кінь був символом багатства, 

достатку і сили. 

Кінь — це, як ми знаємо вже, перетворений янголом, за велінням Господа, 

диявол. В Ушицькому повіті кажуть, що диявол взагалі може перетворюватися 

на всяких тварин. І ось, коли він якось обернувся конем, «Господь так його 

благословив», що він уже навіки й лишився конем. Особливістю коня, яка 

впадає в око, між іншим, є те, що він безперервно їсть і ніколи не наїдається. 

Особливість ця є наслідком прокляття коня. 

Коли Господь народився на землі, то покладений був у ясла. Віл не тільки не 

торкався до жодної стеблинки сіна з ясел, але ще й зігрівав Богодитину своїм 

диханням. А кінь, що стояв з другого боку, повисмикував усе сіно, яке лиш 

було в яслах. Тоді Пресвята Богородиця промовила: «Тож будеш ти, добрий 

волику, завжди ситим у Бога; а ти, коню, будеш завжди голодним, хоч і 

їстимеш досхочу». І дійсно, ці слова Богоматері справдилися: кінь, скільки не 

їсть, завжди голодний; а віл, якщо голодний, може задовольнитися ремиґанням 

(Подільська губернія). 

Про ненажерливість коня кажуть ще й таке (Луцький повіт). Коли всі звірі 

прийшли вклонитися новонародженому Спасителю, кінь, підступивши до сіна, 

на яке покладено було Богодитину, заходився те сіно їсти, завіщо й приречений 

Господом на вічну ненажерливість. 

А в Старобільському повіті і той, і інший перекази дещо перекручені, але при 

цьому доповнені новою подробицею. Спаситель прокляв коня за те, що коли 

Він переховувався од «жидів» і забрався в ясла, кінь своєю мордою повикидав 

звідти усе сіно і таким чином відкрив переслідувачам Спасителя. Як проклятий 

Богом, кінь не годиться в їжу. Коні перебувають під заступництвом святого 

великомученика Георгія Побідоносця, який захищає їх од вовчого нападу.  

23 квітня (за старим стилем. — Ред.) підстригають лошатам гриви й хвости і 

випускають їх на пасовисько до сходу сонця, на росу (Житомирський повіт). 

Найкращих коней подобає домовик, який заплітає їм гриву в косиці і їздить на 

них цілу ніч верхи у стайні, так що врешті-решт може геть загнати коня. Тому в   
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стайні разом з конем ставлять цапа або підвішують до стелі вбиту ворону, сову 

чи сороку, на яких домовик і їздить (Харківський та Старобільський повіти). 

Якщо домовик заплітає коневі гриву — значить, він (кінь або масть його) 

прийшовся до дому. 

У стайні на порозі прибивають підкову або цвях, щоб злодії не вкрали коня. 

Через те місце, де качався кінь, не слід переходити: «лишай нападе»; а якщо 

трапиться кому перейти ненароком, то він мусить тричі сплюнути й сказати: 

«Нехай тоді мене лишай нападе, як кінь (жеребець) лоша приведе». Кінь за 

дванадцять днів наперед чує весілля або весну: «чує на себе лиху годину», що 

він матиме тяжку роботу (Чернігівська губернія). 

 Особливим піклуванням і доглядом на Україні користується корова — 

поїльниця і годувальниця селянської родини мал.23 на с.65. З коровою слід 

поводитися лагідно і навіть шанобливо. На Великдень у Новгород-Сіверському 

повіті з нею христосуються, дають «святості», тверде вим'я мастять 

«четверговим» яєчком, підкурюють смирною та ін. Залишаючи корову доїти, 

дають їй хліба-солі — «одхідного», як робітнику при розрахунку. Корова дуже 

чутлива до «лихого ока», через що у селах не можна завести хорошу корову, а в 

місті можна, бо тут менше людей з «лихим оком». Коли в корови зіпсується 

молоко, стане червоним, треба її видоїти й вилити це молоко на тому ж місці, 

тоді підкурити корову чимось «свяченим» — і причина обов'язково минеться, 

якщо лиш нікому про те не розповідати, а то корова ходитиме зуроченою до 

весни. А навесні слід узяти паличку з клечальної осики (гілка осики, якою 

прикрашали хату на Трійцю — Зелену неділю), зрубану першою в суботу проти 

Зеленої неділі, і нею гнати корову перший раз у череду. Тоді можна впізнати й 

ту відьму, яка зурочила корову: вона прийде й проситиме осикову паличку. Те, 

від чого корова стала причинною, на цей раз зникне вже безслідно. Коли корова 

отелиться, дають їй з'їсти великодню шишку, «щоб смирна була», а також 

просвердлюють їй ріг, насипають туди освяченого маку і забивають отвір 

осиковим кілочком, «щоб добра на молоко була і щоб відьма не портила» 

(Старобільський повіт). 

Собака  мал.24 на с.66 створений дияволом з глини (Ушицький повіт); проте 

він є найближчою до людини твариною і єдиним його вірним і надійним 

другом. Зліпивши першу людину й лишивши її просушуватися на сонці, 

Господь приставляє сторожувати собаку. Щоправда, він виявився цього разу 

поганим сторожем; правда й те, що легенди не забули відзначити жадібність 

«блукаючих» (бездомних — тих, що не мають господаря) собак, які не проти, 

аби поживитися всім, що лиш погано, без догляду, лежить. Не повторюючись, 

наведемо на доповнення одну невелику легенду, записану в Харківському  
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повіті, про те, як собака, створений спершу голим, одержав потім од Бога 

шерсть. Зліпив Бог людину з глини і поставив сохнути, наказавши собаці 

стерегти її, а Сам пішов Собі. Ось собака стеріг, стеріг, замерз і заснув (він тоді 

голий був, без шерсті). Йшов мимо чорт, угледів людину, роздер навпіл їй 

груди, нахаркав туди, тоді склав, як було, і знову поставив. Повертається Бог. 

Удмухнув у людину безсмертну душу, а людина раптом почала харкати. Бог 

тоді до собаки: «Як же ти не встеріг?» — «А я, — каже, — Господи, змерз та й 

заснув. Дай мені шерсть, тоді вірно стерегтиму». Бог дав йому після того 

шерсть, а людина так 

і зосталась назавжди вже з харкотинням. 

 Серед собак особливими властивостями вирізняється так званий ярчук. В 

деких місцевостях (Старобільський, Літинський повіти) будь-якого взагалі 

первонародженого собаку вважають ярчуком; у Луцькому повіті кажуть так: 

якщо перше цуценя-сука приведе перше цуценя-самку, а ця в свою чергу 

приведе першого цуценя-самця, то це й буде ярчук. У ярчуків є вовчий зуб, і 

вони страшенно люті й надзвичайно дужі. Рана від укусу ярчука дуже 

небезпечна, і її важко загоїти. Ярчук бере вовка і має здатність бачити й 

проганяти злих духів, а також бачити відьом, яким заважає ходити в чужі 

корівники й видоювати з корів молоко. Виростити ярчука важко, тому що 

відьми до досягнення ярчуками річного віку, коли вони входять у повну силу, 

всіляко намагаються звести їх. 

Собаку не слід убивати з рушниці: та зіпсується й не буде придатна вже для 

полювання. Якщо когось укусить собака, то треба засипати рану його ж 

перепаленою шерстю: це — найкращий і найнадійніший засіб. Хто обдере із 

собаки шкуру, тому цілий рік не можна ходити до церкви —гріх 

(Старобільський повіт), а якщо він колотиме після того кабана, то сало 

смердітиме. 

Кіт створений Богом мал.25 на с.67. Він — тварина добра і друг людини, що 

оберігає його від усього злого (Літинський повіт). В Ушицькому повіті про 

походження кота розповідають таке. Чорт, перекинувшись на мишу, плив через 

море, аби спокусити Єву. Пресвята Діва, побачивши це, кинула Свою 

рукавицю. З цієї рукавиці зробився кіт, який в ту ж хвилину зжер чорта. Отже, 

хоч кіт і походить з рукавиці Пресвятої Богородиці, він усе-таки — тварина 

нечиста, бо з'їв чорта. Він володіє деякими недобрими властивостями. У хвості 

в нього є отрута, що викликає в людей нежить, коли кіт нап'ється води з 

посудини, з якої п'є людина (Житомирський, Старобільський та роскурівський 

повіти), або коли сплять з котом 

(Старобільський повіт). Щоб убезпечитися від цього, котові одтинають кінець  
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хвоста (Проскурівський і Житомирський повіти). Якщо кудись ідеш, то в 

жодному разі не можна брати з собою кота, інакше кінь стане в дорозі 

(Старобільський і Таращанський повіти). До кого приблудиться кіт, та людина 

неодмінно зубожіє; і навпаки, якщо приблудиться собака, то це — на щастя й  

достаток. Коли кішка перебіжить дорогу, то чекай невдачі, або ж здохне кінь; 

для відвернення лиха треба кинути паличку так, щоб вона перелетіла навхрест 

через слід кішки. Якої масті кіт приживеться у домі, такої масті треба тримати й 

худобу: домовик одразу ж задушить кота, якщо лиш йому буде не до вподоби 

його шерсть (Старобільський повіт). Кіт, який прожив дванадцять років, 

перестає муркотіти і стає таким лютим, що може задушити людину, чому його 

тоді здебільшого й забивають (Проскурівський повіт).                                                                              

Та найвиразнішими символами України стали птахи. І найпочесніше місце 

серед них посідає лелека. 

Лелечине гніздо — окраса української оселі мал.26 на с.68. Там, де 

зводилося житло, неодмінно оселявся й лелека. У народі казали: «Лелека 

селиться біля добрих людей», «Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині 

має бути лад». Тому люди з особливою шанобою ставляться до цих птахів. 

Лелека (бусол, боцюн, бузько, бусьо, веселик, гайстер, чорногуз, бусел, 

боцян) має багато символів. З ним пов'язують народження дитини, бо в 

народі кажуть, що немовля до хати приносить саме він. Якщо хтось 

зруйнує лелечине гніздо, накличе лиха: «Зруйнуєш буслове гніздо, згорить 

хата». 

За повадками птахів визначали прихід весни: «Прилетіли бусли — 

початок весни», «Прилетіли лелеки — весну принесли здалека»,  «Як 

з'явилися буслині лапи, не знімай з грядки сапи». 

За повадками лелек передбачали й погоду наступного року. Якщо лелеки 

не поспішають у вирій, зима буде без морозів, легкою для людей і тварин. 

Якщо ж відлітають рано, чекай суворої зими. 

Батьки не дозволяли дітям вилазити до лелечиних «домівок», брати в 

руки пташенят, яйця, бо це принесе біду. А якщо комусь пощастить 

першим у селі побачити лелеку весною і тричі присісти, прикривши 

ноги,— той протягом року не хворітиме. 

Лелечина вірність є символом любові до рідної землі, до рідної оселі. 

Лелеки відлітають на зиму, а весною повертаються. Відлітають вони 

тільки вночі. Гадають, що вони рятуються так від солов'їв, які вмощуються 

на лелеку і в такий спосіб перелітають до теплих країв. 

Доступною дітям старшого дошкільного віку буде й легенда про лелеку. 
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«У сиву давнину бог Перун відправив людину на землю, дав їй лантух, 

наказавши, щоб віднесла його далеко в ліс. Та боронь боже розв'язати 

лантух! Не можна було ні розв'язувати, ні зазирати до нього. Та не була б 

людина людиною, якби не поцікавилася, що ж у тому лантусі є.На півдорозі 

чоловік зупинився, розшморгнув зав'язку, і з лантуха навсібіч 

повистрибували жаби, вужі, миші, змії й розповзлися довкола. Кинувся 

бідолаха ловити їх, та де там! І тоді розгніваний Перун наказав:  

«Я перетворю тебе на птаха, і будеш ним доти, доки не повизбируєш 

гаддя, яке випустив на волю». Отак начебто людина в подобі бусла й досі 

ходить по наших полях та болотах, виловлюючи зміїне кодло». 

У дитячих іграх, віршах, піснях досить часто згадується зозуля.  

Зозуля — символ жіночий, материнський, хоч часом означає просто 

заміжню жінку мал.27 на с.69. В зозулю за певних обставин 

перетворюються переважно жінки   (легенда «Як мати стала зозулею»). 

Вбити зозулю вважається великим  злочином. Зозуля — добрий вісник, 

пророчиця, правдомовець. Якщо кує зранку — роздає щасливу долю, а 

коли співає на могилі, то втішає померлого й живих . Зозуля — дитина літа, 

адже сам її спів провіщає переміну весни на літо, дарує достаток і 

добробут, віщує врожай і прибуток худобі. Дівчата в зозулі запитують, чи 

довго будуть у батьковій хаті і як їм житиметься у свекрухи. 

Не лише добре віщує зозуля, а й зле, навіть нещастя, приносить звістки 

про смерть близьких. Людина перед смертю кличе до себе зозулю і 

просить її переслати вісточку про себе. Зозуля ж оплакує мертвого, коли 

близьких коло нього немає. У деяких містах і селах починали співати 

веснянки, коли вперше закує зозуля. А до зозульки зверталися, щоб 

накувала довгі роки життя. В кулаку затискали гроші або зернятко (щоб 

життя було багатим і в хаті був достаток), вдаряли по колінах і 

промовляли:  Зозуленько рябенька, пташко маленька! 

                          Закуй мені по звичаю, доки жити в світі маю. 

Соловей — символ веселощів, задоволення, часом він також віщує долю 

мал.28 на с.70. Голос солов'я — ознака щастя, а коли цей голос пташка 

втрачає, губиться і щастя. Звиття солов'єм гнізда — готування до весілля, 

розорення гнізда — лихо. 

Пара голубів - це рослинна пара мал.29 на с.71. У колядках їм навіть 

приписується створення землі, рослин, неба. Це вони здобувають із моря 

золотий камінь, з якого твориться небо і небесні світила. Голуби — птахи 

кохання, часто  
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вони сидять на Священному дереві — Дубі. В голубку перетворюється 

дівчина після смерті, голубкою підлітає вона під вікно до матері. Дівчина 

називає милого сизим голубком, а він її — голубкою. Пара голубів —

символ вірної любові й злагоди в сім'ї, тому води обов'язково мають бути 

на родинному рушникові. 

 Ластівка — символ весни, тепла, щастя і надій; ласкава назва дівчини, 

жінки, матері мал.30 на с.72. Ця невеличка пташина віщує добро і сімейне 

благополуччя. Називають її ще в народі божою пташкою і за добру 

прикмету вважають, якщо ластівка в'є гніздо на хаті. 

Здавна поважали усі слов'янські народи жайворонка, він — один з 

найулюбленіших і птахів України мал.31 на с.73. Колись вважалося, що 

жайворонки — це душі померлих предків, які раз на рік, навесні, 

відвідують рідну землю. 

А ще жайворонки - печиво, що випікали на свято Сорока святих. Їх пекли 

по 40 штук, їли протягом дня, переважно діти. Вони бігали по селу, 

підіймали вгору «пташок» і промовляли нехитрі заклички. Вважалося, що 

це прискорить повернення птахів з вирію і початок весни. 
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Т е м а :  «Без верби і калини нема України»  
З а в д а н н я :  Ознайомити дітей з народною символікою — з вербою і 

калиною, значенням їх для українців. Виховувати інтерес і повагу до 

національних традицій, любов до рідної землі. 

М а т е р і а л :  програвач, платівка із записами українських пісень, пучечки 

калини, макет куща, вербові котики. 

Х і д  з а н я т т я: Кімната прикрашена кетягами калини, вишитими 

рушниками, посередині — високий гіллястий кущ. 

— Діти, сьогодні у нас не зовсім звичайне заняття. 

Ви, напевно, помітили це з того, як гарно прибрана кімната. А зараз сідайте на 

стільці навколо куща калини і будьте уважні. 

 Червоні кетяги калини 

Горять вогнями усіма. 

Без калини нема України, 

Без народу Вкраїни нема. 

— Калина полюбила українську землю, на якій вона дуже гарно росте, а 

народ шанує її за пишну вроду й цілющі властивості. Немає такого села, де б за 

тином чи біля криниці, у лузі чи на березі водойми не росла, не квітла калина 

рясним білим цвітом навесні, не рум'яніла червоними ягодами аж до зими. 

Ведучий пропонує дітям прочитати віршовані рядки про калину з творів Т. Г, 

Шевченка. 

— Хто написав це? Так, великий український поет Тарас Шевченко. Він 

дуже любив калину і не раз згадував її у своїх віршах. 

Розповідає дітям легенду про насіння в ягодах калини: 

— То було дуже давно. В одному селі жила привітна й мила дівчинка 

Калина. Люди любили її за добре й  щире серце. Якось навесні Калина пішла 

До лісу. Довгий, курний шлях пролягав до нього. Тож надумалася дівчинка 

посадити вздовж шляху хоч якісь рослини. Викопала в лісовій гущавині 

тонесеньке стебло і, щоб воно прийнялося, аж від своєї хати носила воду та 

поливала. І почав розростатися великий купе Іде шляхом подорожній, 

втомився та й сів під кущем перепочити. Усміхнувся: спасибі роботящим 

рукам, що його посадили! Тут увесь кущ стрепенувся і враз укрився білим-

білим цвітом. Дивується подорожній: що ж далі буде? 

А далі з білого цвіту китиці червоних ягід утворилися, і в кожній ягідці 

заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла Калина до свого  

 



                                                                                                                               27      

улюбленця, скуштувала ягоду й здивувалася таким зерняткам. Кущ нахилився 

до неї і прошепотів: «Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди не забули 

тебе, подаруй мені своє ім'я, Калинко». 

Звучить грамзапис пісні «Ой у лузі калина стояла». 

Діти з ведучим підспівують. 

— Червона калина є символом отчого краю, нашої рідної України. Коли в 

давнину козак вирушав у далеку путь, мати напувала його калиновим чаєм і 

давала з собою хліб з калиною, а наречена прикріплювала до коня гілочку, щоб 

нагадувала козакові домівку, матір, кохану, його рідну мову. 

На запрошення ведучого діти пригадують прислів'я, загадки про калину, 

заучують нові: «Пишна та корисна, мов червона калина», «Убралася в біле 

плаття, як-калина в білий цвіт», «Щоки червоні, як кетяги калинові», «У вінку 

зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу 

вроду». 

— Молодці, діти, ви гарно розповідали вірші, загадки про калину. А чи 

знаєте, які на смак її ягоди? Так, вони кислі і трохи гіркуваті. Але все ж таки 

вони дуже корисні, бо лікують багато хвороб. Використовують і калиновий 

цвіт, і свіжозрізану кору. А ще з калини готують різні смачні страви: печуть 

пироги, варять кисіль, варення. Ось така вона, калина, улюблениця нашого 

народу. Калина й Україна невіддільні настільки, що їх не уявляють одну без 

одної. 

Далі ведучий бере в руки вербові котики, а діти називають їх. Вона запитує, 

в яку пору року можна побачити такі гілочки; чому вербові бруньки, що 

розкрилися, називають котиками; на що схожий вербовий цвіт. 

— Зацвіла верба, кажуть у народі,— це прийшла весна. Верба, як і калина, є 

символом нашої України. А хто мені скаже, де росте верба? 

Діти відповідають: у парках, скверах, понад дорогами, ставками, річками. 

Ведучий пояснює, що верба тримає вологу в ґрунті, її садять на полях, щоб не 

руйнувалися від вітрів і дощів, а річкам верби не дають висихати й міліти. 

Гуртом пригадують, що саме плели з  верболозу народні майстри: меблі, 

кошики, хлібнички, декоративні прикраси, а ще — огорожі. 

— З давніх-давен, тільки-но луки вкривалися травицею, сільська молодь 

влаштовувала традиційні весняні ігри. Ось такі, наприклад. 

Діти вибирають з-поміж себе дівчинку-вербу, наспівують за ведучим: «Ой 

вербо, вербо, вербице, час тобі, вербице, розвиться!» Розучують                                                                        

прислів'я. «Будь високим, як верба, а багатим, як земля» — так говорять, 

коли хочуть комусь побажати добра; «У нього на вербі груші ростуть» — це 

про тих, хто полюбляє небилиці розказувати. 
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— А ще в народі так кажуть: без верби і калини нема України. 
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Т е м а :  «Сопілка з маминої калини»  
З а в д а н н я :  Ознайомити дітей з народними звичаями, необхідним 

атрибутом яких є червона калина. Розкрити багатство її символічних образів. 

О б л а д н а н н я :  хлібина, пучечок калини; виставка малюнків; грамзапис 

пісні «Ой є в лісі калина»; сопілка. 

Х і д  з а н я т т я :  — Сьогодні, діти, ми познайомимося з українськими 

піснями, поговоримо про традиції нашого краю, які складалися протягом 

століть. Розмова наша — про червону калину. Вона стала для українців образом 

рідної землі. У народі так говорять: «Без калини нема України». 

Одна із запрошених на заняття бабусь, привітавши дітей, зазначає, що 

прийшла вона передати скарби народної творчості. Їх може оцінити лише той, 

хто любить усе прекрасне. 

Вчитель загадує загадку: «У лісі вирізана, гладенько витесана, співає-

заливається». Діти відгадують: це сопілка. 

— А знаєте, чому дорослі й діти люблять слухати її? 

Так, тому що вона справді вміє говорити. Ось послухайте. Колись давно напали 

на нашу землю вороги і забрали в полон багато людей. Гірко заплакав 

маленький Іванко, коли змушений був прощатися з рідною землею. Нічого не 

зміг він узяти з собою, тільки встиг сховати гілочку калини. На чужині посадив 

її у землю, поливав, доглядав, доки не виріс кущ калини. З робив тоді Іванко 

сопілку і почав грати на ній знайому пісеньку. А сопілка заговорила до нього 

людським голосом: «Чекає тебе, Іванку, не дочекається рідна земля, плаче й 

журиться за тобою рідна домівка». Тоді Іванко розірвав кайдани і побіг. Коли 

не ставало сили, грав на сопілці, а вона його благала: «Швидше, швидше, 

Іванку, я чую тебе». То озивалася до сина рідна земля і підтримувала його. 

На прохання вчителя діти говорять, де згадується калина: у казках, піснях. 

Бабуся додає, що калина часто зустрічається у розписах, вишивках; пучечки 

червоних ягід вішають під стріхою. Діти читають вірші, в яких використано 

образ калини, слухають грамзапис пісні, підспівують. 

— Про калину не забувають і під час весільного обряду, нею прикрашають 

молоду, щоб була така ж рум'яна і гарна. Люди садять також калиновий кущ 

біля хати. Як ви гадаєте, навіщо? Хто з вас посадив калину? Чи пам'ятаєте, який 

смак у ягідок? Калина має лікувальні властивості, свіжі ягоди з медом і водою 

лікують при кашлі. 

Бабуся показує сопілку, вирізану з калинової гілки, розповідає, що коли 

хтось зробить калинову сопілку, то в цій сім'ї народиться син. 
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Діти з допомогою вчителя заучують прислів'я та приказки: «Любуйся 

калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте», «Гарна дівчина, як у лузі калина». 

На закінчення дорослі співають пісню «Ой у лузі червона калина». 
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Т е м а :  «У гості до вербиці»  
Вчитель: Сьогодні, діти, я познайомлю вас із чарівним деревом. Воно, як давно 

вже переконалися люди, символізує воду на землі. Це — верба, її люблять і 

шанують в Україні. Ростуть верби над річками, ставами, біля джерел, криниць. 

А наша стоїть самотньо серед поля. Розмовляє з вітром і людьми, всміхається 

сонечку, дає притулок пташкам. Прожило дерево багато років, але завжди 

привітно зустрічає перехожих, довгими вітами до себе в гості закликає. Не раз 

ми, дорослі, ходили до верби, а сьогодні маємо нагоду і вас узяти із собою. А 

щоб було веселіше, давайте запросимо й нашого музичного керівника. Як ми це 

зробимо? 

Діти відповідають. Вчитель пропонує ще й таку форму запрошення: 

«Люба...! Запрошуємо вас у веселу мандрівку. Будемо дуже раді, коли ви 

погодитеся піти з нами». Нагадує, що коли музичний керівник дасть згоду, 

треба подякувати і повідомити: «Через п'ять хвилин чекаємо на вас біля виходу 

з дитячого садка». Визначають, хто виконає це доручення. 

Вчитель: От і добре. Сергійко піде запрошувати, а ми зберемо в дорогу 

необхідні речі. Ти, Марієчко, нагадай дівчаткам, щоб надягли віночки, а ти, 

Миколко, покажи хлопчикам, як слід зав'язати червоні пояски. Дівчатка 

допоможуть мені вкласти ось у цей кошик килимок, воду для пиття, кольорові 

стрічки. Готові? Будемо виходити спокійно, як і - личить вчитель дітям. 

Усі виходять на вулицю, де вже чекає музичний керівник. У руках у неї 

бандура. Вона дякує дітям за запрошення помандрувати разом з ними, запитує, 

що вони взяли з собою. Прослухавши відповіді, з приємністю зауважує, що діти 

чемні й розумні. 

Вчитель: Так, вони ввічливі й допитливі, про все люблять слухати і 

молодшим розповідати. Правду я кажу? А може, хтось інакше думає? (Діти 

відповідають.) 

Діти йдуть полем. Педагог запитує: чи знають вони, чому люди 

подорожують? Що про них можна розповісти? Як іще називають дорогу? 

(Шлях, путівець, доріжка, стежка.) 

Вчитель: Ось яка відмінність між дорогою і стежкою: стежки вузенькі, 

ними люди здебільшого ходять пішки на луг, у ліс, у поле, в гори. Тому їх 

часом називають ще стежечками-польовичками, степовичками, гірянками, 

луговичками або ж іменами чи прізвищами людей у пам'ять про героїчні 

вчинки, велику доброту. Стежину, якою ми йдемо, називають Оленчиною. 

Ходила тут колись баба Олена, народна цілителька. Вона лікувала від 
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усіляких хвороб різними травами. Збирала їх і навесні, і влітку, і восени до схід 

сонця — це тоді, коли сонечко тІльки-но прокидалося. Люди говорили: «Баба 

Олена сьогодні з сонцем вітається, то й день буде гарний». На згадку про добру 

бабусю стежку стали називати її ім'ям. Давайте зійдемо 3 дороги й подивимося, 

які трави ростуть поблизу. 

Діти розглядають рослини, називають, переказують почуті від дорослих чи з 

радіопередач оповідки про ромашку, подорожник, звіробій, МАТЕРИНКУ... 

Згодом підходять до верби. 

Вчитель (звертається до Дерева): Дозволь, вербице, з тобою привітатися, 

долі й щастя тобі побажати. (Торкається руками віття.) А ви ж чому мовчите, 

діти? 

Діти: Добрий день, вербичко-сестричко! Добридень, 

вербиченько! А хіба верба вітається? (Можливі запитання, відповіді.). 

Вчитель:Чуєте, як вітається вербиченька, як шелестить гілочками, гомонить 

листочками? То вітерець-пустунець кіски вербиці розчісує. Від того сльозинки-

росинки, чарівні намистинки додолу падають. Давайте розвеселимо дерево. А 

як це можна зробити, поміркуйте самі. 

Дівчатка і хлопчики висловлюють свої пропозиції. 

Вислухавши їх, вчитель знову звертається до верби: 

Ой вербице, вербице, 

Зелена косице! 

Будемо тебе величати, 

Даруночки дарувати. 

А дарунки не прості . 

Наші пісеньки дзвінкі. 

Діти, взявшись за руки, разом з дорослими співають українську народну 

пісню «Ой вербо, вербо», ведуть хоровод. Потім їм пропонують зав'язати на 

гілках кольорові стрічки й визначити на дотик, які у верби листочки, гілочки, 

стовбур. (Листочки зелені, гладенькі, лискучі. Гілочки тонкі, гнучкі, холодні. 

Стовбур міцний, грубий, вологий.) 

Вчитель: То чому ж вербові листочки плачуть, як ви гадаєте? 

(«Прощаються з літом», «Листочки не плачуть, то роса впала» і т. ін.) 

Правильно. Це, діти, крапельки цілющої роси. Нею колись умивалися наші 

бабусі, лікували рани, подряпини. Росу п'ють пташки, комахи, а особливо 

полюбляють її бджілки. 

Показує кошик, узятий у дорогу, запитує, з чого він зроблений. Пропонує 

пригадати, ще які речі плетуть із  вербової лози. Додає, що в  
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давнину з верби плели колисочки для немовлят, виготовляли з деревини 

ложки. 

Музкерівник. Ось ця бандура також виготовлена з верби. Грає бандура, і її 

голосом вербиця про своє життя нам розповідає, свій смуток виливає. 

Виконує українську народну пісню «Ой вербо, вербо, чом ти похилилась». 

Діти слухають, підспівують. По закінченні складають розповіді про вербу, що 

стоїть самотньо у полі, педагог доповнює їх. 

Вчитель: Недаремно люди садять біля криниці вербу і калину разом. Калина 

— то краса, а верба — її охоронниця. Послухайте, що про це кажуть. Жили 

колись в одному селі мати Вербена і донька Калина. Мудра й мила зростала 

дівчинка — мало хто вже тепер таких діток пам'ятає. А до того ж чарівниця 

вона була: всі трави із землі піднімала, пташок лікувала, дерева від хвороб 

рятувала. Не було дитини вродливішої і добрішої душею. Та довідалися про 

чарівницю Калину вороги. Вирішили її згубити, щоб землю українську багату 

завоювати, хворості і зло на людей напустити. 

День був ясний, мов золотом гаптований, коли пішла дівчина коси травам 

розчісувати, горобчиків лікувати, льон, дощем прибитий, з землі піднімати. 

Довго ходила Калина, стомилася, до криниці прибилася. Схилилася над нею, у 

жменю води взяла і краплиночку пташці дала. Аж раптом почула рідний 

неньчин голос іздаля: «Калино, Калино, не пий водиці...». Дівчина дуже хотіла 

пити й не звернула на це уваги. Та тільки-но перші краплі до губ піднесла, 

пташина маленька крилом їх знесла. Вдруге воду до губ піднесла — і навік 

деревом калиною над водою зросла... 

Бігла мати, плакала, та вже доньки любої не застала. Натомість гарне і 

пишне деревце стояло, сльозинки-намистинки сіяло. Схилилася мати над 

криницею, затулила серцем ту воду-кровицю і проросла над нею вербицею. 

Минуло відтоді багато років, та матуся-верба все оберігає водні джерела, аби 

люди ніколи не зазнали лихих чарів. За допомогою вербової гілочки можна 

віднайти воду, відшукати джерело темної ночі. Де є поблизу вода, там завжди 

росте верба. Ось і тут біля верби криничка. А поряд який кущ росте? У народі 

кажуть: 

Не ламай калину —       Не рубай вербу — 

Образиш дівчину.     Накличеш біду. 
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ТЕМА :«Квіти – це історія нашого народу» 
 

Мета виховного заходу: збагатити знання учнів про чудодійні обереги нашого 

життя – квіти; виховувати глибокі почуття любові до маминої пісні, рідного 

краю, батьківського народу; сприяти розвитку творчих здібностей дітей, 

бажання примножувати родинні традиції, берегти свою національну культуру.  

Обладнання: святково прибраний зал. На центральній стіні залу – великий 

вінок, по боках його – довгі рушники.  

Ведучий. Людина з΄являється на світ маленькою і безпомічною. Як навчити 

робити її перші кроки, як виховати здоровою і розумною, чесною, кмітливою і 

доброю? Ці проблеми та їх вирішення протягом віків формувалися у велику 

педагогічну мудрість – народну педагогіку. Народознавство – це і ніжна, щира, 

заспокійлива мамина пісня над колискою немовляти і приваблива саморобна 

іграшка подарована батьком, це бабусина чарівна казка і дідусева бувальщина, 

це праця, любов і повага до отчого дому, неозорих степів, зелених Карпат, 

поліських пущ до широких ланів Подніпров΄я, вільних причорноморських 

просторів і задумливих берегів зачарованої Десни – то великі і красиві землі 

України.  

(Лунає фонограма пісні «Тече вода…» у виконанні С. Ротару. Дівчатка в 

національному одязі виконують танець).  

Ведучий. Пізнання світу починається з добра, природа, зокрема рослинний світ, 

були добро творцем для людини, яких вона шанувала і яких обожнювала у всі 

часи. Тому сьогодні ми поговоримо про вічні супутники людського життя і в 

горі, і в радощах – квіти.  

 

1. Україно! Краю милий,  

Краю золотавий,  

Поля твої широкополі,  

Пісні дзвінкоголосі,  

Міста наші рідні,  

Сади пишноцвіті,  

Пшениці ряснії,  

Городи багаті.  

2. Українська земле!  

Де є краще? Де миліше?  

Як не на Вкраїні!  

Тут городи і сади,  

Тут яблука і гарбузи,  

Тут олія й буряки,  

Тут ягоди червоні,  

Тут пшениці золоті,  

Тут ріки молочні,  

Кавуни красносочні,  

Худоба і птиця і всяка пашниця.  
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3. Я землі цієї паросток зелений,  

Я землі цієї крапля дощова,  

Заплелись у мене, прирослись до мене жито і дерева, квіти і трава.  

4. Як багато різнобарвних квітів розквітають на нашій землі. Їх так люблять всі 

люди на світі, і дорослі і діти малі.  

5. Ніжні квіти дарують нам радість, радість серцю, душевне тепло. Земля стала 

б сумна, як могила, якби квітів на ній не було.  

6. Нема жита без колосся, нема ночі без роси. Якби в нас не було квітів, то б не 

знали ми краси.  

Ведучий. Палахкотять біля вікон українських осель животрепетним вогнем 

мальви і жоржини, чорнобривці й маки, буяють різнобарв΄ям нагідки, рожі, 

ромашки, калина, любисток, м’ята – ці незрадливі обереги нашої духовної 

спадщини. Усім хто вирушив в далеку дорогу, хто волею долі опинився далеко 

від батьківського дому, вони нагадували: «Така земля мила, де мати народила».  

(Старшокласники виконують пісню «Синові»). 

 

Ведучий. Квіти – постійні супутники нашого життя. Вони на клумбах, у 

кімнаті, у вазонах. Вони на вишиваних рушниках, скатерках, фіранках. Ними 

розмальовують печі, стіни осель. Засушені клали за образи, з них робили різні 

напої, відвари. А ще квіти нашивали на наш національний одяг.  

 

1. Всюди квіти – самоцвіти, їх дарують батькам діти. Юнак дівчині дарує, як 

любов до неї чує. Переможців як вітають, живі квіти їм вручають.  

2. Квітів, як піску у морі, листя у зеленім борі. Щоби їх перелічити, треба двісті 

років жити. Чорнобривці, орхідеї, гладіолуси, лілеї, магнолії і гвоздики – квіти 

дрібні і великі… серед них це рівні гожі – пелюсткові ніжні рожі.  

3. Любіть квіти, любі діти. Гру барвистих кольорів. Це краса наших парків, 

наших шкіл і всіх дворів.  

 

Ведучий. Найбільша відзнака українського національного вбрання – віночок зі 

стрічками.  

Сплетімо вінок український сьогодні із мальв, чорнобривців, калини, з барвінку 

та жита, м’яти, нагідок, з жоржин, чебрецю та вербини, і ромашок, і волошок 

повні поли нарвемо. На межі квіток пахучих ми віночок сплетемо.  

 

Ведучий. Український віночок оспіваний у піснях, оповитий легендами та 

переказами, опоетизований майстрами пензля і слова, він був і є одвічним 

символом добра і надії. Віночок – це плетене коло із квітів, листя, гілок. Вони 

бувають різних видів. Є вінок лавровий. Його одягали на переможців. Терновий 

вінок завжди був символом страждання. А є ще віночок український,він 

символізує молодість і кохання,може визначити долю. Дівочий віночок носять 

юнки кожної весни і літа. Весільний віночок одягають тільки раз – на весілля.  
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Ведучий. А чи знаєте ви ці квіти? Давайте проведемо квіткову вікторину 

«Віночок». Два учні загадують,а всі присутні дають відповіді.  

1. На городі тичка, а на тичці капличка. Без вікон, без верха, а в ній людей без 

числа. (Мак)  

2. Синьоока чарівниця, де вінки вона спліта, - часто в полі в нас вертиться 

пшениці рідкі і жита. (Волошка)  

3. Без рук, без ніг, а на повітку збіг. (Хміль)  

4. А що за квітка є, що і сліпий взнає? (Будяк)  

5. Стоять красуні на воді, вінки на них білі й золоті. (Водяні лілії)  

Ведучий. В народі вінок, квіти – обов’язкові атрибути народних обрядів, 

звичаїв. Про них є чимало легенд, переказів, послухаємо їх (кілька учнів 

розповідають легенди).  

 

Легенда про волошку  

Красивий юнак Ціанус так захопився польовими квітами, що ходив полями і 

плів з них вінки. Якось богиня Флора знайшла його мертвим. Тоді вона 

перетворила його на волошку Ціанус – означає синій.  

Легенда про грицики  

Колись сільський пастушок Грицько пошкодив ногу. Що робити? Кров 

струмком біжить, не зупинити. Тоді зірвав він жмут невідомої трави, приклав 

до рани, і кровотеча вщухла. Відтоді вдячні нащадки і назвали непоказані квіти 

– грициками.  

 

Легенда про чорнобривці  

Назва чорнобривців пов’язана зі старовинною легендою про майстрів-

чоботарів, які виготовляли особливо гарні, святкові жіночі чобітки, що мали 

яскраво-червоні халяви та чорні голівки – чорнобривці.  

 

Ведучий. А тепер проведемо конкурс букетів і композицій, які підготував 

кожен клас. Оберемо журі (кожен клас ознайомлює присутніх зі своїм букетом 

чи композицією і захищає його віршем, піснею чи танцем).  

 

(Журі підводить підсумки. Оголошує переможців і нагороджує їх).  

 

Мова квітів зародилася давно, кілька століть тому на Сході. Букет, як лист 

приносив звістки, призначав зустрічі, висловлював почуття. Символіка квітів і 

на сьогодні збереглася.  

 

Айстра – символізує сум, волошка – простоту і ніжність, мак – красу і 

молодість, мальва – красу, дзвоник польовий – вдячність, троянда – кохання і 

здоров’я, ромашка – кохання і мир, фіалка – сором’язливість.  

А ще з рослинами пов’язано багато прикмет. Нині доведено, що понад 400 

представників флори по-своєму реагують на зміну погоди, їх так і називають – 

рослини-барометри. Візьмімо, для прикладу звичайну папороть. Якщо в неї  
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скручене до низу листя – сподівайся на сонячний день, а випростане – не забудь 

захопити з собою дощовика. Придивіться і до жовтої акації: якщо її квіти 

сильно пахнуть і над ними в’ються комахи – бути негоді. Чи таке: вранці не 

розпустилися білі квіточки зірочника, мокришника, або мальви – на дощ. Це ж 

саме віщують опущені долі й стулені листочки конюшини і квасениці, згорнуте 

суцвіття кульбаби, сплюснуті пелюстки паничів.  

Квіти не тільки у вінок вплітають. На Україні віддавна поширився звичай 

класти у першу купіль дитини різні ароматичні рослини, промовляючи при 

цьому побажання. Використовували для цього квіти, які за народними 

розуміннями, давали силу, здоров'я, доброту.  

 

Так, у купіль хлопчика клали любисток (щоб любили), гілочку дуба (щоб був 

міцний), барвінок (щоб довго жив), чорнобривець (щоб був чорнобривий). А в 

купіль дівчинки ромашку (щоб була рум яна), калину (щоб красива була), 

любисток (щоб люб’язна була), яблуко (щоб була червоненька).  

Наприклад, композиція «Мамин рушник». (Захист) Висить рушник у хаті на 

кілочку, калина червоніє на столі, а біля неї – житні колосочки, мов пустотливі 

братики малі.  

Це все – моя земля, моя Вкраїна, це рук моєї матері тепло. І цей рушник, яким і 

дочку й сина, благословляє мати на добро.  

 

Звучить пісня «Вишивала мама рушники». 

 

Ведучий. Народна мудрість України всмоктала у себе виплекану за століття 

красу, поетичні погляди на природу та найдавніші легенди, якими овіяне 

існування рослинного світу. Через своє недбальство ми вже втратили чимало 

прекрасних повір'їв, переказів. Тож прикладаймося спраглими вустами до 

живлющих джерел народної мудрості, не даймо замулитись і зникнути їм, 

пробуймо ще захистити і зберегти ці тайни про квіти, трави і дерева, яких люди 

наділяли чарами, цілющою силою, магічними властивостями, що ми стали 

символом нашого буття. Народ раніше був ближче до природи, шанував її. 

Освячував, переймався її красою, ласкавістю, гордістю. Ми часто забуваємо, 

що природа подарувала свої цілющі скарби навік. І ми повинні берегти їх, як 

своє життя.  

Любити природу – це значить берегти її.  

 

1. Любити природу не як символ душі своєї  

Люби природу не для себе, люби для неї.  

2. Квіти – це історія нашого народу.  

Квіти – це наша природа.  

Квіти – це ми. 
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ТЕМА: Лілії Святого озера. 

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про куточок землі найбільш 

любий і дорогий їхньому серцю-місце їх народження , Хмельниччину як один з 

мальовничих куточків нашої України, виховувати учнів на бойових і трудових 

традиціях нашого народу , високе почуття патріотизму , любові до рідної землі. 

Обладнання: карта Хмельницької області, діафільм Хмельницька область ( з 

історії розвитку рідного краю ). 

                                                             Хід  роботи 

І. Вступне слово вчителя. 

- Велика і неосяжна наша країна. Є в ній чудові міста , прекрасні місця , які 

приваблюють нас до себе своєю чарівністю. Але є ще , учні, куточок землі , 

який в нашому серці завжди.  І вабить він нас до себе і змалку , і в юності , і в 

старості. 

 -  Що ж це куточок землі , який так дорогий нашому серцю , діти ? 

   Правильно , учні . Це край , де ви народилися , ходите до школи , де живуть 

ваші батьки. Це і є ваша маленька батьківщина , така дорога і мила серцю . 

Саме про це куточок  землі ми і поговоримо з вами на виховній годині .А зараз 

невелика вікторина: 

1. Назвати точну адресу місце вашого народження ? 

2. Як називається наш районний центр ? ( Славута ) . 

3. А як ви , діти , думаєте , звідки походить ця назва ? 

( - «славутин» означає , як пояснює В. І. Даль « гарна , мальовнича 

місцевість » . Колись тут побувала українська поетеса Леся Українка . 

Славутські місця справили на неї таке незабутнє враження , що в одному 

з віршів вона писала :  

 Передо мною килими чудові 

Натура стеле – темнії луги , 

Славути красної бори соснові 

І Случі рідної веселі береги . 

4. Учні , а що ви знаєте про назви наших сіл : Варварівка , Голики ? 
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( Варварівка до 1947 р. Барбарівка . Старі люди кажуть , що колись с. 

Варварівка належало польській княгині Барбарі , а Голики – князю 

Голику . Звідси і пішли назви : Голики і Варварівка ) . 

        5. А от чи завжди Хмельницький називався Хмельницьким ? 

        6. В честь якої події він був переіменований на Хмельницький . 

        7. З якими областями межує Хмельницька область ? 

        8. Назвати річки , які протікають через Хмельницьку область ? 

        9. А що ви знаєте про походження назви нашої річки Горинь ? 

              ( Відносно цього , є декілька відносин. Найімовірніше , вона могла 

розвинутись від старо-руського слова « горина »  ( гірська країна , гориста 

місцевість ). Адже в далекому минулому річка так і називалась – Горина . В 

Іпатієвському літописі під 1150 роком зазначено , що князь Ізяслав 

Мстиславович « … перейшов Горину і тут став табором»  

    Горинь починається між горбами на висоті 345 метрів над рівнем моря у селі 

Волиці Кременецького району на Тернопільщині .Впадає у річку Прип ять . 

10. А де найбільше люблять відпочивати жителі наших сіл ? На Святому озері . 

11. А яка легенда відома вам про Святе озеро ? 

Розповіді учнів : Одна із розповідей . Старожителі розказують , що колись тут 

на цьому місці було село . Було велике релігійне свято – Різдво  Христове. Одна 

старенька жінка ходила від хати до хати , щоб позичити сірники . Але ніхто її 

не позичив . Жінка розсердилась і прокляла односельців . Село залилось водою 

, і на його місці   стало озеро . Воно стало називатися Святим . Кажуть , що 

коли прикласти вухо до землі під час релігійних свят , коли іде служба в церкві 

, то можна почути дзвін церковних дзвонів .  

ІІ. Перегляд діафільму « Хмельницька область » ( з історії рідного краю ) . 

ІІІ. Продовження розповіді вчителя .  

- Наші предки завжди берегли рідну землю від загарбників . Небачений 

героїзм вони проявляли і в роки Великої Вітчизняної . Мужньо боронили 

свій край і наші дідусі .  
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144 чоловік наших невеликих сіл не повернулись з фронтів війни .  

Пам ять про них вічно житиме в наших серцях . Покласти квіти до 

могили загиблих односельчан надається кращим учням класу .  

   ІV. Виступи учнів класу . Читання віршів . 

         Любіть Україну , як сонце любіть ? 

         Як вітер , як трави , як води... 

         В годину щасливу і в радості мить ,  

         Любіть у годину негоди 

         Любіть Україну у сні й наяву 

         Вишневу свою Україну 

         Красу її вічно живу і нову 

         І мову її солов їну . 

 

         Босоніж стежка побіжить 

         Левадою в городи… 

         Як любо тут , як славно жить , 

         Серед цієї вроди . 

        Кохаю край наш дорогий ,  

        Що зветься Україна . 

         Вітчизні хочу я своїй 

         Зрости достойним сином . 

 

        Є багато країн на землі , 

        В них – озера , річки і долини … 

        Є країни великі й малі .                                                                                                                   

        Та найкраща завжди – Батьківщина . 

        І тому найдорожчою нам 

        Є і буде у кожну хвилину 
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       Серед інших країн лиш одна – 

        Дорога нам усім Україна . 

 

V. У виконанні учнів класу звучить  Пісня про Славуту 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 2  

Тем а :"  Лелечи н е  гн і здо  " .  
Завдання: Ознайомити дітей з лелекою, лелечиним гніздом. Виховувати 

дбайливе ставлення до лелек, бажання піклуватися про них. 

Матеріал: вірші, загадки. 

Хід заняття 

Діти стояти навпроти лелечиного гнізда. Вчитель читає вірш Д, 

Павлйчка «Мрія». 

— Діти, про кого цей вірш? Так, про хлопчика, який хоче в себе на хаті 

поселити лелек. Ось і ми з вами сьогодні спостерігаємо за лелеками. 

Підводить дітей до лелечиного гнізда. 

— Діти, лелека — це великий, красивий птах із сніжно-білим і чорним 

пір'ям. Люди люблять лелек тому, що вони дуже довірливі. З радістю 

зустрічають люди лелек навесні, коли вони повертаються до старих гнізд; 

влаштовують їм спеціальні пристрої на дахах, деревах з коліс, борін, 

збитих дощок, щоб птахи оселялися тут. Лелеки із дрібних паличок 

будують гніздо. І як оселяються, то живуть багато років. Лише восени 

летять вони в теплі краї, а навесні повертаються назад. З давніх-давен 

існує повір'я, що лелеки 

гніздяться лише біля осель добрих, не злих людей. 

Ось бачите, в гнізді лелеки люблять стояти на двох тонких високих ногах, а 

то й на одній нозі. 

Часто співають пісню — видають тріскучі звуки. Це вони так роблять, 

б'ючи однією частиною дзьоба об іншу. 

Діти, а ви знаєте, що їдять лелеки? Так, вони на луках і полях шукають 

собі здобич. Ось і загадка про це є: 

Довгі ноги, довгий ніс, 

По болоті ходить скрізь. 

Як ви гадаєте, що вони їдять? Так, і жаб, і мишей, і комах. Лелека не лише 

сам шукає їжу, а й привчає до цього пташенят, які теж, лише трішки 

підростуть, полетять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Лелеки —

дуже дбайливі батьки. Про них складено багато віршів. Ось послухайте 

один із них — «Чорногузики», написала його Л. Пшенична. (Читає вірш.) 
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Мал.1. Калина. 
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Мал.2. Верба. 
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 Мал.3. Тополя. 
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Мал.4. Дуби. 
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Мал.5. Терен. 
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Мал.6. Береза. 
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Мал.7. Осика. 
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Мал.8. Горобина. 
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Мал.9. Вишня. 
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Мал.10. Груша. 
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Мал.11. Яблуня. 
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Мал.12. Ясен. 
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Мал.13. Мальви. 
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Мал.14. Півники. 
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Мал.15. Мак. 
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Мал.16. Будяк.                                Мал.17. Кропива. 
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Мал.18. Хміль. 
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Мал.19. Барвінок. 
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Мал.20. Чорнобривці. 
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Мал.21. Лілія. 
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Мал.22. Кінь. 
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Мал.23. Корова. 
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Мал.24. Собака. 
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Мал. 25. Кіт. 
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Мал.26. Лелечине гніздо. 
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Мал.27. Зозуля. 
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Мал.28. Соловей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     71

 

Мал.29. Пара голубів. 
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Мал.30. Ластівка. 
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Мал. 31. Жайворонок. 
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