
Гра «Поетичне лото»

Мета гри. Вдосконалювати навички самостійного чи
тання; сприяти швидкому вивченню віршів напам’ять, роз
вивати інтерес до читання; виховувати любов до україн
ського художнього слова.

Умови гри. На картках запропоновано віршовані тек
сти: частина карток містять початок, а інша частина – про
довження та закінчення віршів.

Ведучий бере собі усі картки із початками віршів, а реш
ту розкладає на столі, за яким сидять учасники гри. Далі 
зачитує початок, а гравці шукають продовження вірша се
ред карток на столі. Той, хто першим знайде потрібну карт
ку, бере її, зачитує або декламує вірш напам’ять, отримує 
від ведучого картку із початком і залишає обидві картки 
у себе.

Гра триває, доки на столі є картки. Перемагає гравець, 
який збере найбільше карток.

Згодом гру можна ускладнити, вимагаючи від учасників 
не лише зачитати продовження вірша, а й назвати його за
головок та автора.

Гру можна проводити як між двома учнями, так і між 
двома командами.

Кількість учасників визначає вчитель. Кількість карток 
для гри так само визначає вчитель залежно від того, скіль
ки часу відведено на гру.



Календарно-обрядові пісні

Ой хто, хто Миколая любить

Ой хто, хто Миколая любить, 
Ой хто, хто Миколаю служить, — 
Тому, святий Миколай, 
На всякий час помагай, 
Миколаю!
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Ой хто, хто спішить в твої двори,
Того ти на землі й на морі 
Все хорониш від напасти, 
Не дозволиш в гріхи впасти, 
Миколаю! 

Твій покрів нам оборона,
Від усіх бід охорона. 
Не дай марно нам пропасти, 
Ворогам у руки впасти, 
Миколаю!
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Колядки та щедрівки

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала: 
Haд вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився, 
Як чоловік пеленами убого повився.
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Ангели співають, славу й честь звіщають, 
На небесі і на землі мир проповідають.

Давид виграває, в гуслі ударяє,
Чудно, дивно і предивно Бога вихваляє.

І ми теж співаймо, Христа прославляймо. 
Із Марії рожденного, смиренно благаймо:

— Просим тебе, Царю, небесний Владарю, 
Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
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