
  

Людина  починається з 
добра

Підготували учні 4-
Б класу

Дмитровська  
Оксана

Бернацька  Лілія 



  

Не вчити дітей звичаїв - це такий
же великий гріх для матері , як і

 гріх не молитися Богові.

Бібліотечний урок “Нехай панує на землі добро, 
нехай панує на землі краса.” 
Інтегрований урок музики та літератури 
“Великодні пісні та гаївки”.
Фольклорно – етнографічна експедиція в села 
району.
Тематичний вечір” Козацькому роду нема 
переводу.”



    

Нехай панує на землі добро, Нехай панує на землі добро, 
нехай панує на землі краса.нехай панує на землі краса.

 Добрі люди чинять свої благодійні справи мовчки, не Добрі люди чинять свої благодійні справи мовчки, не 
афішують їх.афішують їх.

                               Хіба чекати плати за добро?Хіба чекати плати за добро?
                               Нехай в руці зламається перо,Нехай в руці зламається перо,
                               Нехай твоя зламається рука,Нехай твоя зламається рука,
                               Що за добро добра собі чека.Що за добро добра собі чека.
                               Добро твориться просто – ні за так,...Добро твориться просто – ні за так,...
                                                                                                                                 І. ДрачІ. Драч  
 Раз добром нагріте серце-вік не охолонеРаз добром нагріте серце-вік не охолоне
                                                                                                                         Т. Шевченко.Т. Шевченко.  
 Ми послані на землю  , щоб примножувати добро і красу Ми послані на землю  , щоб примножувати добро і красу 

..
 Добро і краса в звичаях народних.Добро і краса в звичаях народних.



    

А вже весна, а вже А вже весна, а вже 
краснакрасна

На дзвіниці  дзвонять дзвони,  На дзвіниці  дзвонять дзвони,  
         Великодні голосні – всюди Великодні голосні – всюди 

втіха, всюди гомін,втіха, всюди гомін,
         Всюди радісні пісні.Всюди радісні пісні.

В дружнім колі легко  ходимВ дружнім колі легко  ходим
         І гаївку хороводим.І гаївку хороводим.



  

До бабусі за піснею

А вже весна скресла, скресла,

Що ти нам принесла?

Заспіваймо, паняночки, паняночки,

Веселої гаївочки.

На городі жита много, 

половина зеленого.



  

Козацькому роду нема Козацькому роду нема 
переводупереводу

 А ще наша слава А ще наша слава 
козацькая не козацькая не 
пропала!пропала!

 А ми тую славу А ми тую славу 
підіймемо!!!підіймемо!!!
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