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Тема виховного заходу:   

«Джерело творчості мого народу, скарби добра, краси, любові» 

 

Життя коротке, та безмежна штука і незглибиме творче 

ремесло... 

 

             І. Франко 

 

Мета: познайомити дітей з різноманітним світом народного декоративно-ужиткового 

мистецтва; виховувати повагу і пошану до матеріально-художніх надбань , звичаїв і 

традицій українського народу;  сприяти вихованню працелюбності, відповідальності за 

доручену справу, поваги до людей праці; допомогти учням у розвитку здібностей та 

формуванні світогляду, національно-патріотичної свідомості. 

 

Обладнання: виставка зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва різних 

напрямків (гончарні вироби, художня кераміка, вишивка, вироби із деревини), 

виставка творчих робіт вихованців гуртка з різних напрямків декоративного 

мистецтва, ноутбук, аудіозаписи «Пісні про рушник», музичних композицій 

фольклорного напрямку. 

 

Хід заходу 

 

Керівник гуртка (презентує «світлицю» - виставку виробів  декоративно-ужиткового 

мистецтва  в навчальному кабінеті): 

 

Ось засяяла «світлиця» чарівна, 

Кличе, друзі, за собою вас вона, 

Поведе в Країну Пензликів і Фарб 

І відкриє перед вами цінний скарб. 

Скарб добра, краси, любові 

До барвінку в чистім полі, 



До маленької пташини, 

До червоної калини. 

Начитесь ви вишивати 

І картини малювати, 

Витинанки вирізати, 

Гарні речі виробляти. 

Тож, малята, поспішайте, 

До «світлиці» завітайте! 

  Гостей дорогих ми вітаємо,  

Щиро стрічаємо з любов’ю та миром. 

 

     Скільки цікавих і гарних речей оточує нас! Всі вони корисні і потрібні в 

господарстві. Давайте з ними познайомимось. На перший погляд, вони звичайні, але 

які красиві і чарівні. Це справжні витвори людських рук, вироби народного 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Проблемні запитання: 

1) Чи є необхідність у своєму житті спиратися на народні ремесла та досвід 

старших поколінь? 

2) Де проходить межа між простою працею і творчою працею? 

3) Які народні декоративно-ужиткові промисли можна зустріти на території нашої 

області? 

 

І ведучий: 

   Іскорка таланту схована при народженні в душі кожної людини. Від того, як її 

плекатимуть, який вона отримає розвиток, чим її будуть наповнювати, хто її оточує, 

залежатиме – чи вона згасне, чи розгориться дивним полум’ям, даючи наснагу до 

праці та милуючи око оточуючих чудовими витворами мистецтв. 

 

ІІ ведучий: 

    Кожна особистість в чомусь неповторна і виразна. Зараз у вас настає пора, коли 

закінчується дитинство і починається юність. Це період поєднання грайливих мрій  та 

серйозних задумів. В юності людина робить найвеличніше відкриття – відкриває саму 



себе. У цих пошуках глибокий зміст: кожен може розкрити свої справжні, досі незнані 

можливості через світ захоплень. Але як цього досягти? 

 

І ведучий: 

     Ми поговоримо про народні ремесла та умільців, які вкладають у них часточку 

своєї душі. Одним із таких ремесел є художня обробка деревини. Її природна фактура, 

колір, аромат – неповторні. Потрапивши до рук майстра, деревина набуває другого 

життя, перетворюючись у корисні для побуту речі. 

 

  ІІ ведучий: 

    Ось подивіться, скільки у нашій «світлиці» речей із деревини! В Україні із дерева 

виробляли посуд, занряддя праці, іграшки для дітей. Найдавніші способи обробки 

деревини – випилювання та видовбування. Бондарі виготовляли діжки, стельмахи – 

вози та сани. З деревиною працювали теслі та столяри. Найтоншу роботу по дереву 

виконували різьбярі – справжні майстри своєї справи. Різьблення – вид декоративно-

прикладного мистецтва від прикрашання хати до виготовлення справжніх шедеврів  - 

різьблених скринь і скриньок, меблів,  іграшок. 

  (Керівник гуртка демонструє вироби з деревини). 

  

 

 

 

 

 



І ведучий: 

    А зараз запросимо наших однолітків, які займаються художньою обробкою 

деревини, розповісти про цей вид декоративно-ужиткового мистецтва (учні 

розповідають). 

Запитання до них: 

1) Чим приваблює робота з деревиною? 

2) Який інструмент використовується? 

3) Хто допомагає у роботі? 

 

ІІ ведучий: 

    У невичерпній скарбниці духовної культури нашого народу є особливе мистецтво – 

мистецтво вишивки. З нею повязана багатовікова історія українського народу, його 

радість і горе, його перемоги і поразки, кращі сподівання на майбутнє.. 

  Вишиванка – це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської 

оселі, тепла материнських рук. 

 

І ведучий: 

  Вишиванка – символ Батьківщини, 

Дзеркало народної душі, 

В колисанці купані хвилини, 

Світло і тривоги у вірші. 

Вишиванка – дитинча кирпате, 

Що квітки звиває в перепліт, 

Материнські ласки, усміх тата, 

Прадідів пророчий заповіт. 

 

ІІ ведучий: 

Вишиванка – писанка чудова, 

Звізда ясна, співи та вертеп. 

Вишита сльозою рідна мова, 

Думами дорога через степ. 

Вишиванка – біль на п’єдесталі, 



Слава, воля, єдність, віра – ми. 

Журавлем курличе, кличе далі, 

Стелить вирій взорами – крильми. 

 

І ведучий: 

   Вишивка – поширений вид декоративно-ужиткового мистецтва , в якому узори та 

зображення виконуються вручну на різних тканинах нитками або бісером. Розвиток 

вишивки як мистецтва триває з незапам’ятних часів до наших днів. Мистецтво 

вишивки високо цінувалось у часи Київської Русі. Наприкінці ХІ століття в 

Андріївському монастирі Києва заснували школу, в якій вчили дівчат вишиванню. 

Майже в кожній хаті ткали полотно, шили з нього одяг, а найпоширеною прикрасою 

була вишивка. Вишивали дівчата та жінки переважно в осінньо-зимовий період вдома 

або на вечорницях. Вишивали сорочки, рушники, занавіски, хустини. Вишиті сорочки 

та рушники вважалися оберегами. Вишитий рушник брали у далеку дорогу, щоб вона 

була щасливою, на полювання, щоб воно було успішним, розвішували у хаті, щоб 

лихо-біда оминала. Вишиті рушники використовують в усіх народних обрядових 

дійствах, які супроводжують українця  від народження до самої смерті . У наш час 

дуже популярними вважаються вишиті картини та ікони. 

(Керівник гуртка демонструє вишивки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІ ведучий: 

   В українському орнаменті, його плавних лініях, в улюблених мотивах промовляє 

душа народу, його історія, природа, в оточенні якої він живе. З орнаментом повязані 

образи добра, краси, оберегу. Він опоетизований народною свідомістю, теплом 

людських рук. За ним стоїть тисячолітня історія українського народу (звучить «Пісня 

про рушник», слова А. Малишка, музика П. Майбороди). 

 

І ведучий: 

   У нас присутні дівчата, захопленням яких є художня вишивка. Надамо їм слово. 

(дівчата розповідають). 

  Запитання до них: 

1) Хто в родині займається вишивкою? 

2) Як підбираєте композицію? 

3) Які плани на майбутнє? 

 

ІІ ведучий: 

Ой , вербо, вербо, вербиченько, 

Гнучка та висока, 

Де вродилась і зросла ти, 

Сестро милоока? 



На Вкраїні народилась, 

З Дніпра воду пила, 

Людям нашим полюбилась, 

Шану заслужила. 

    Про вербу, скромну нашу вербу, сказано і пересказано. Їй присвячено багато віршів, 

прислівїв, загадок, пісень. Але сьогодні ми поговоримо про практичне застосування 

цього чудового природного матеріалу. Міцна, легка, зручна в обробці, вона стає в 

нагоді для створення малих і великих побутових виробів. 

 

І ведучий: 

     Плетіння з лози – одне з найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва. За 

свідченням археологів, воно виникло ще в епоху неоліту, набагато раніше від 

гончарства, ткацтва, обробки дерева. Поява плетених виробів зумовлена наявністю 

сировини в достатній кількості, а також простими техніками виконання. Віками 

нагромаджувалис технічні прийоми обробки матеріалу для плетіння, уміння 

використовувати його практичні можливості та художні особливості. 

 

ІІ ведучий: 

 Вироби з лози дуже добре поєднуються з інтерєром житла. У своєму природному 

стані лоза має колір деревини – яскраво-жовтий, що переходить у тьмяно-жовтий; це 

надає виробам оригінального, неповторного вигляду. Плетені вироби дуже міцні , тому 

що лозу не склеюють з десятка деталей, а згинають, заплітаючи місця зєднання 

тоншими прутиками. Але плести можна не лише із лози. Наші гуртківці вміють плести 

із соломи, рогозу, ситника. Надамо їм слово. 

(Діти  демонструють плетені вироби із лози, соломи, рогозу, ситника і розповідають) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І ведучий: 

    А що це за дзвін? Це видзвонюють наші горщики, миски та куманці та й нагадують 

нам, щоб ми не забули розповісти і про них. Безліч видів різноманітного посуду 

української оселі виробляється працьовитими руками гончарів. Гончарство – 

традиційне ремесло на Україні. Виготовляють гончарі, як правило, побутові речі. Ось 

відгадайте загадки: (діти відгадують загадки): 

 

1) Людей годую, сама голодна, 

Часом гаряча, часом холодна (тарілка) 

2) З глини робився, 

На кружалі вертівся, 



На вогні пікся, 

На базарі побував, 

Як упав, то пропав (горщик). 

3) Глина в кого ожива? 

Творить хто з неї дива? 

В кого посуд, ніби жар? 

Ну, звичайно, це – (гончар) 

 

 В гончарні чимало речей чарівних, 

І глиняний глечик – найкращий із них, 

Гладенькі боки в нього, шийка тонка – 

Їх справжнього майстра зробила рука! 

 

ІІ ведучий: 

 

   Як же працюють гончарі? Починається все з пошуків глини. Вона повинна мати 

особливі властивості для вироблення певних видів виробів  (біла, сіра, червона глина). 

Глину копали, промовляючи молитву, оскільки вшановували її як втілення матінки – 

Землі. Воду для замішування глини набирали вранці, вранці й формували посуд і 

випалювали його, бо вважалося, що колись вранці був створений Світ. Глину готували 

до роботи: замішували, місили, викладали на гончарне коло (демонструє глину, готову 

до роботи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Штовхаючи ногою нижню частину кола, гончар обертав верхню і формував виріб. 

Гончарне коло крутили обов’язково по ходу Сонця – справа – наліво. Готували полив 

– глазур, яким покривався глиняний посуд. Після цього його обпалювали в печі. 

Дбаючи про те, щоб посуд був красивим, його розмальовували. Ось подивіться, на 

глечиках, куманцях зображені різні орнаменти, квіти, звірі. Зображення рослин 

символізувало вічне цвітіння, життя, зображення лева – силу, голуба – любов.  

     Особливе місце серед гончарних виробів займають предмети полтавських (Опішня), 

Івано-Франківських (Косів), одеських, київських майстрів. У Запорізькій області 

відомі майстри з м. Пологи. Навіть у нашому місті не так давно  працював керамічний 

цех, в якому виготовляли чудові вироби із глини (показ зразків). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Опішнянський посуд (вгорі) 

 

 

 Косівська ваза (ліворуч) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вироби пологівських майстрів (Запорізька область) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироби токмацьких майстрів (Запорізька область) 

    Для дитячої творчості окрім глини підходить такий добре знайомий вам пластичний 

матеріал, як солоне тісто, полімерна глина, холодний фарфор (демонстрація 

виставочнихх робіт  із глини, солоного тіста,  холодного фарфору). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І ведучий: 

 

    З гончарними виробами пов’язана велика кількість обрядів і звичаїв , в тому числі і 

магічних. Це і звичай розбивати глечик під час хрестин, весілля; виставляння на тинах 

горщиків і глечиків для оберігання від посухи і т. і. Був колись такий звичай: коли 

починали співати веснянки, варили грщик каші, виносили його на вулицю, закопували 



в землю і прибивали кілком. А ще була добра традиція – дарувати гончарні вироби, 

зокрема, посуд, на родинні свята: весілля, хрестини, іменини. 

 

Керівник гуртка: 

 

- Діти,  на нашому заході сьогодні присутній іменинник Василько. Йому сьогодні день 

народження. Давайте привітаємо його! 

(дівчатка вітають Василька і дарять йому подарунки): 

 І дівчинка:  

До Василька ми прийшли, 

І дарунки принесли. 

На ярмарку побували –  

Там дарунки вибирали. 

 

ІІ дівчинка: 

Мій дарунок не простий – 

Полумисок розписний, 

На нім квіти, колосочки – 

Обереги Василечку. 

 

І дівчинка: 

А ось тобі велика ложка, 

Щоб силу і здоров’я 

Черпав не потрошку, 

Щоб частування було щедрим, 

А сам ти не був вредним! 

 

 

 

 

 

 



Керівник гуртка:  

     Наші гості теж можуть придбати подарунки для свої близьких і знайомих на 

нашому «ярмарку». (Гості роздивляються вироби декоративно-ужиткового 

мистецтва, представлені на виставці, вибирають ті, що сподобались). 

 

Керівник гуртка: 

   Ось і закінчилась наша зустріч у «світлиці». Ми поговорили з вами про різні 

захоплення людей, які переросли межу від праці, ремесла і вийшли на більш високий 

рівень – творчий. Ми з вами переконались у тому , що наш народ дуже вмілий і 

талановитий. Тож будемо достойно продовжувати чудові традиції українських 

майстрів, примножувати свої знання і вміння з декоративно-ужиткового мистецтва! 
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