Свята і розваги

У ФОКУСІ: Цінності дошкілля України та Німеччини

День перед Різдвом
Спільна діяльність з дітьми старшої групи
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!

Вікторія ГАЛАС,
директор;
Мар’яна ШАШУРА,
вихователь, Сімерський ЗДО,
Перечинський р-н, Закарпатська обл.

Дні напередодні Різдва особливі: сповнені ра
дості, духовного піднесення, передчуття дива і, звіс
но, передсвяткових приготувань. Спостерігаючи за
домашніми клопотами матусь і бабусь, малята й самі прагнуть долучитися до них.
Педагоги Сімерського дитсадка дають своїм вихованцям таку можливість, принагідно
ознайомлюючи їх із сутністю свята та пов’язаними з ним українськими традиціями.

БЕСІДА В КОЛІ
Педагог збирає навколо себе дітей і починає розповідь.

Вихователь. Зараз усі християни готуються
до відзначення Різдва Христового. У нашій країні
це свято визнано державним, у цей день усі ма
ють вихідний.
Запитання до дітей
Що ви знаєте про Різдво?
Чи святкуєте його вдома? Як?
Чи ходите з батьками до церкви?
Чи колядуєте?
Чи приходили до вас колись колядники?
Як ви зазвичай проводите Святвечір?

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
Вихователь. Святий вечір зазвичай проводять
у родинному колі. Коли на небі з’являється перша
зірка, вся сім’я збирається за столом. Господиня
готує 12 пісних страв, серед них — гриби, варени
ки з квасолею й капустою, картопля і обов’язково
узвар та кутя, тому в народі цей вечір ще назива
ють “Багата кутя”.
На місці, де буде стояти кутя — покуті, — зазви
чай клали духмяне сіно (за біблійною легендою,
воно було в яслах, куди поклали новонароджено
го Ісуса). На нього ставлять горщик із кутею, при
кривши хлібом та дрібкою солі. Зробимо так і ми
у себе в групі. По закінченні свят частину сіна ми
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покладемо в будку нашому собаці, а решту забе
ремо додому — для гніздечок, де кури будуть не
сти яйця чи висиджувати курчат.
На Святвечір усі поводяться спокійно, роз
мовляють тихо, не сваряться й не сперечають
ся. А зранку 7 січня ми прикрасимо себе добро
зичливими усмішками і чекатимемо, що доброго
принесе нам цей день.
Удома ви зберетеся разом з батьками і рід
ними, а зараз влаштуємо Святвечір у дитсадку,
адже всі ми теж єдина родина.

ГОТУЄМО КУТЮ
Вихователь. Почнімо з приготування основ
ної різдвяної страви — куті. Вдягайте фартушки,
мийте руки і підходьте до столу.
Для приготування куті беремо:
1 склянку пшениці;
півсклянки маку;
півсклянки очищених волоських горіхів;
півсклянки родзинок;
курагу — 10 шт.;
мед (за смаком).
Пшеницю ми з вами помили і замочили ще вчо
ра. Вранці наші кухарі зварили її й принесли до
нас у групу. Тепер додамо до нашої куті меду та
інших смаколиків!
Педагог пропонує дітям вибрати й відміряти необхідну кількість інгредієнтів. Тим часом розповідає, що
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А також інші корисні матеріали для роботи з дітьми, родинами і колегами впродовж року!
* Вартість річної передплати на журнал “Палітра педагога” на сайті jmil.com.ua

