
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 6 КЛАСУ З НАРОДОЗНАВСТВА, 

Від 02 11 2023  

Оксана Заваденко 

На уроці 02/11/2023 ми писали іспит по темі Свята зимового циклу. 

Хто не був на уроці, або хвилююється про результат, прошу виконати іспит у 

додатку.  

На уроці я роздала лекцію про свято Стрітення про яке ми коротко говорили ще 

раніше. Прошу прочитати лекцію, і коротко (5-6 речень) розповісти про це 

свято. Ті, хто здав мені зошит на перевірку, прошу написати домашнє про 

Стрітення на звичайному листку. 

Хто не виконав попередніх домашніх завдань, прошу ОБОВ’ЯЗКОВО виконати їх 

і принести цієї суботи. Це останній шанс перед закінченням чверті! 

Перелік завдань: 

 Табличку-календар зимових свят за Григоріанським та Юліанським 

календарем. 

 Опис традиційного святкування одного із свят чи обрядів: Свят Вечора (багатої 

куті), Різдва, ходіння з Вертепом, Щедрого вечора, Маланки, водіння Кози, чи 

святкування Нового Року). 

 5-6 речень про традиції святкування Водохреща в Україні. 

 5-6 речень про свято Стрітення. 

З повагою, вчителька народознавства  

Оксана Заваденко 

Іспит: Свята зимового циклу                                                                                      6 клас    

1. Назвіть хоча б три свята зимового циклу: 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 

d. ___________________________________ 

2. В Україні свята святкують за двома календарями: Юліанським та 

_______________________ 



3. Як називається Надвечір’я (вечір) перед Різдвом Христовим? 

a. ______________________________________ 

 

4. Яка головна страва на Святий Вечір?___________________________________. Які 

обов’язкові складники вона має (назвіть хоча б 3)______________________, 

____________ _____, ______________, ___________________. 

5. Скільки страв традиційно має бути на Святий Вечір? 

_____________________________________ 

6. Як називається останній сніп пшениці з поля, який символізував присутність душ 

предків? 

____________________________________________ 

7. Як прийнято вітатися на Різдвяні Свята? Яка до цього вітання відповідь? 

_______________________________! ___________________________________  !  

 

8. На яке свято було прийнято «водити козу», та «ходити з Маланкою»? 

a. _______________________________________________. 

9. Як називаються різдвяні та новорічні обрядові пісні?  

a. Співанки 

b. Колядки 

c. Гаївки 

d. Щедрівки 

10. На яке свято хлопці ходили засівати: 

a. Андрія 

b. Катерини 

c. Різдво 

d. Новий рік 

e. Водохреща 

11. Які дві інші назви свята Водохреща? 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

12. Як називаються солом’яні прикраси, котрі робили на Різдвяні свята і вішали під стелею 

«від злого ока»: різдвяні_________________________. 

13.  *Як називається круглий хліб з діркою, що його традиційно пекли на свято Андрія? 

a. Калач 

b. Калита 

c. Коляда 

d. Плетенка  

e. Ваш варіант _____________________ 



Тема: Стрітення  

15 лютого (02/02 за григоріанським календарем) – свято 

Стрітення, в народі "Стрічання", "Громиця", Зимобор", яке 

відзначають через 40 днiв пiсля Рiздва Христового.   

Християнське значення цього свята – це згадка про зустріч старця 

Симеона Праведника з немовлятком Ісусом, якого батьки 

принесли вперше до храму на 40ий день після його  

народження. Саме до Стрітення ми ще вітаємося «Христос 

Рождається!», а вже потім звичайним «Слава Ісусу Христу!»  

За народними віруваннями, Стрітення – це зустріч Зими з Весною (Літом), холоду з теплом. На 

Стрітення, за народними уявленнями, зима іде туди, де було літо, а літо - де була зима. Дорогою 

вони зустрічаються і говорять між собою. Люди вірили, що літо зустрічається з зимою двічі на рік: 

на Стрітення - 15 лютого - та в день святої Анни (Непорочного Зачаття Пр.Богородиці) - 22 грудня. 

В народі уявляли, що навесні Зима - стара баба, а Літо - молода дівчина.  

При зустрічі стара Зима і молоде Літо сперечаються між собою - кому йти, а кому вертатися? Якщо 

до вечора стане тепліше - Літо пересперечало Зиму, а якщо холодніше - Зима. "…Та як би вона 

(зима) вже там не хвицалась, а як літо посміхнеться, то сонце засяє, вітер повіє і земля 

проснеться!" - каже Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" про зустріч літа з зимою.  

В цей день в церквах України святили воду та свічки. 

Посвячені  на  Стрітення  свічки  називали 

"громничними", “громницями”, бо їх запалювали і 

ставили перед образами під час грози, щоб оберегти 

людей і худобу від грому та бурі. Ці ж свічки давали в 

руки вмираючому при читанні одхідної молитви.  В 

день  Стрітення,  коли  приходили  з 

 церкви, запалювали "громничну" свічку - "щоб 

весняна повінь не пошкодила посівам і щоб мороз 

дерев не побив!".  Від "громничної" свічки і саме 

свято, крім  

"Стрітення" або "Стрічання", називалося колись "Громиця".   

Давніше, цього дня також святили в церкві воду, селяни набирали тієї води в нову - ще не 

вживану - посудину, приносили додому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. За 

народним уявленням, це - цілюща вода. Нею натирали хворі місця і вірили, що "поможе".   

Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб, сіль і кропив стрітенською водою 

волів, воза і самого чумака, примовляючи: "Боже тебе збережи!". Так само і батько відряджав 

сина на війну, скроплюючи стрітенською водою на щасливе повернення – щоб знову зустрітися.  
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