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1. Прочитай уважно.

ДіДух, принеси нам теплий Дух!
Як тільки присутеніло, тато зодяг празниково-

го кожушка  й вийшов до комори. Невдовзі рипну-
ли хатні двері, й золотавим відблиском заряснів 

вусатими колосками сніп. Я одразу здогадав-
ся, що це Дідух, якого ми зготували ще влітку.

Тоді, напередодні жнив, ми з мамою зроби-
ли обжинки. Ненька в білій вишиванці із серпом 

статечно одчинила хвіртку, за якою колосила-
ся смужка вже достиглого житостою, гляну-

ла на нього і, тричі перехрестившись, мовила: 
«Дай, Боже, вчасно почати і легко закінчити!»

Слідом за нею вийшов і я, тримаючи в обох руках ви-
шитий рушник, на якому поважнів окраєць хліба і дрібок солі. Мама 
обдивилася, де найкраще колосся, й мовила до мене:

— Звідси й почнемо зажинати Дідуха.
Я, як годилося, розстелив поруч рушничок з хлібом-сіллю й 

спостерігав за неньчиною вправністю: вона, охоплюючи найдо-
рідніші стебла, нажала дві жменьки й поклала їх навхрест, потім 
насерпувала купку житостою і мовила:

— Як для зажинок, на сьогодні досить. Завтра, як тільки про-
сохне збіжжя, навхресними стеблами обперевеслуємо снопа й 
однесемо в комору, де він стоятиме до Різдва, а в Святвечір Ді-
духа поставимо на покуть.

Я, звісна річ, не оминув нагоди, щоб поцікавитися, навіщо так 
чинять. Те, що вона оповіла, було для мене вельми цікавим. За 
віруваннями наших пращурів, перший обжинковий сніп символі-
зував «святочного Дідуха» — бога-охоронця полів. Він, начебто, 
наказує духам покійників відганяти злі й нечисті сили, аби ті жита 
не толочили; не нівечили колосся польові птахи та миші, відво-
дили громи, буревії та пожежі з лану, коли колосилася нива. Ось 
чому в кожній родині напередодні Різдва зажинкового снопа вро-
чисто вносили до оселі…

 За Василем Скуратівським
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2. Дай відповіді на запитання.
1. Дідух — це...

а) колосок;
б) ялинка;
в) сніп.

2. Де ставлять Дідуха на Святвечір?
а) На столі.
б) На покуті.
в) На підлозі.

3. Дідух символізує...
а) бога — охоронця полів;
б) злі сили;
в) багатство.

3. З’єднай частини прислівʼїв.
Літо запасає,           не буде хліба.              
Багато снігу —          зима з’їдає.
Зима без снігу —      багато хліба.  

4. Виконай ділення письмово. 

6 8 4 2

5. Заповни пропуски у виразах.

70 см =   дм   см 8138 м   =   км  м
56 см =   дм   см 58 217 м =   км  м
87 см =   дм   см 8570 м   =   км  м

5 7 5 5 6 1 5 3
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14. Розв’яжи вирази. Відповіді запиши словами у кросворд.

По горизонталі:  По вертикалі:

1. 15  40 =        2. 960 : 12 =            

4. 1173 : 69 =   3. 20  25 =      

6. 2610 : 29 =   5. 740 : 37 = 

7. 1000 : 10 =       10. 194 : 97 = 

8. 611 : 47 =   11. 127 302 – 127 298 = 

9. 18 687 – 17 687 =  
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15. Відгадай загадки.
За селом була вона   
вся блискуча, чарівна.  
По слизьких її боках  
їдуть діти в саночках.  
___________________                 
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25. Гра «Різдвяні зірочки».

26. Прикрась свою оселю, виготовивши новорічну ялинку 
за інструкцією.
Матеріали:
• Білий або зелений лист картону А4 формату;
• папір з новорічним орнаментом (6-7 аркушів);
• клей ПВА;
• ножиці, простий олівець.
Спочатку із аркуша зеленого картону зроби конус заввишки 

23 см. Потім 7 аркушів святкового паперу розріж на квадратики 
зі стороною 5 см. Кожен квадрат скрути у псевдоконус (не обріза-
ючи хвостик) та скріпи клеєм.

             

     

Добери слово 
до кожної схеми.
                           
                       
                       

Визнач будову
даних слів:
зимонька
сніговик

засніжений

Яким словам 
відповідають 
дані моделі?

 
  

ялинка 
морозець

сніжок 


