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Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист ІІТЗО МОН України № 14.1/12-Г-

1533 від 18.08.2014, протокол комісії №1 від 20.06 2014 р.)  

Б59  Біблійна історія та християнська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 4 класу з факультативного 

курсу /  О.Г. Рогова, Н.М., Л.М. Деряга, Ю.І. Суханова та ін., 2014. – 182 с. 

У посібнику розміщені матеріали для проведення уроків відповідно до програми 4-го класу з курсу «Біблійна 

історія та християнська етика». Посібник складається з програмних уроків (за винятком тематичних оцінювань 

та регіонального компоненту), які містять біблійні історії, оповідання, казки, вірші, інтегровані в різноманітні 

творчі завдання. Дібраний матеріал сприяє становленню духовності особистості, поглиблює знання про 

традиційні духовні цінності держави, сприяє засвоєнню християнських і загальнолюдських цінностей, 

допомагає формуванню особистісних переконань на підставі критичного мислення. 

Пропонується для вчителів курсу «Біблійна історія та християнська етика», які викладають цей предмет у 4-х 

класах 

Рецензент: 

Вознюк Лідія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління  освітніми закладами 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Редагування:  

протоієрей Борис Кондрат, викладач Полтавської Місіонерської Духовної семінарії; 

Ієрей Сергій Пашко, священик Вознесінського храму м.Полтави. 

Ієрей Миколай Попльонтаний, секретар Полтавської Місіонерської Духовної семінарії; 
Авторський колектив: 

Рогова О. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Деряга Л. М., методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Суханова Ю.І., вчитель вищої категорії, вчитель методист Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст. Новомосковського району 

Дніпропетровської області; 

Лобач О.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету ім В.Г.Короленка. 

Білоус К.О., учитель Котелевської гімназії №1 ім. С.А.Ковпака Полтавської області; 

Сбоєва М.Б., учитель початкових класів та християнської етики в українській культурі Комсомольського НВК  

ім. Л.Бугаєвської Полтавської області; 

Зубань В.М, заступник директора з навчальної роботи Державної спеціаліалізованої школу-інтернату «Колегіум 

мистецтв у Опішному» Полтавської області;  

Коляка Г.О., учитель початкових класів та християнської етики Решетилівської ЗОШ Полтавської області; 

Лисяк Л.А., учитель початкових класів та християнської етики Глибоко-балківської  ЗОШ І-ІІ ступенів 

Решетилівського району Полтавської області; 

Юзепенко Л.Б., учитель біології та біблійної історії та християнської етики Комсомольського НВК  ім. 

Л.Бугаєвської Полтавської області; 

Сіра Л.М., учитель початкових класів та християнської етики Михнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лубенського 

району Полтавської області; 

Хавер О.В., учитель початкових класів та християнської етики   Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Лохвицького 

району  Полтавської області;  

Кучер В.В, учитель Яреськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька Шишацької районй 

Полтавської області;  

Крівченко Т.В., учитель початкових класів Кременчуцького колегіуму №25  

Черкасець Т. І., учитель ЗОШ № 27 м. Полтави;  

Бойко Н.Г., Гузь В.Л., Сушко Л.П., Шкарба І.М., учителі Вікторійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пирятинського 

району Полтавської області; 

Семенюта В.М., учитель початкових класів Великобудищанської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцького 

району Полтавської області; 

Маляренко Н.Г., Ялова А.С., вчителі початкових класів Світлогірської ЗОШ  І-ІІІ ступенів Кобеляцького району 

Полтавської області; 

Мельник О.М., учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії Миргородської ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 

імені Панаса Мирного Полтавської області 

Кривозуб О. П., вчитель християнської етики початкових класів Знаменівської ЗОШ №1 Новомосковського 

району Дніпропетровської області 

В посібнику також використано напрацювання представників творчої групи вчителів Новомосковського району 

Дніпропетровської області: 

Штепенко А.О.,  Бездітної Є.Г.,  Шамрай Н.М., Кулик Л.В.,                      Строц С.В., Маштак Л.В., Кулик О.В,  

Чакубаш Т.П., Чорної О.М., Молчанової Л.М., Дальке О.В., Зеленої Т.М., Таранець В.Л., Варави Н.В,.                             

Пазюк М.М, Титаренко С.Г., Кулик І.Г. 
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Урок 23-24 

Тема: Святкова вистава. Воскресіння Христове - перемога життя над 

смертю. 
Мета:  ознайомити з основними подіями Воскресіння Христового; 

з’ясувати, чому Воскресіння Христове називається перемогою життя над 

смертю та «святом свят»; розвивати навички виконання пасхальних віршів та 

пісень; виховувати відчуття єднання людських душ, почуття відповідальності 

перед Творцем за власне життя. 

Тип уроку: урок-вистава 

Обладнання: клас прикрашений вишитими рушниками, гілочками верби, листівками 

до Великодня, писанки, паска. 

Біблійна основа:«Іісус воскрес і дає вічне життя тим, хто вірить Йому та виконує 

Його заповіді. Одного разу Він сказав: «Я воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, – хоч 

і вмре, буде жити» (Євангеліє від св. Іоана 11:25) 

   З історії свята 

Великдень - свято свят і торжество торжеств, присвячене пам'яті воскресіння 

Іісуса Христа. Це свято є одним із найбільших у християнстві. 

      Святкують Великдень переважно у квітні, тому що у Великодні дні не 

дотримуються певного числа – воно є перехідним святом і тому може бути зміщеним у 

часі. Так, з 1983 по 2000 рік Великдень лише тричі святкували в травні, а решта - у 

квітні. 

      Великдень називають ще Великим Днем, або Пасхою. Остання назва походить від 

старозавітного свята Пасхи. Кажуть, що й сонце на радощах у той день особливо сяє. Це 

свято в родинах християн завжди було пов'язане з глибоким осмисленням життя 

людини на Землі. 

      Напередодні Великодня виготовляли писанки, крашанки, мальованки, їх не лише 

святили в храмі, а й обмінювались ними, немов великодніми картками-привітами. 

     Воскресіння Христове - перемога Божої Правди. А традиційне Великоднє 

привітання: "Христос Воскрес" отримує відповідь "Воістину (справді) воскрес" 

Хід свята 

Ведучий: Великдень… Все добро небес 

                 Сьогодні тут у нашім домі. 

                 Вітаємось: – Христос Воскрес! 

                 Заходьте, друзі і знайомі! 

Господар: Світлий день Христового Воскресіння – найвеличніше із наших 

християнських свят. В Україні Христове Воскресіння називають Великоднем. Бо це 

великий день для усіх християн. 

У цей день здійснилося все те, про що Христос розповідав своїм учням. 

Воскресіння Іісуса Христа доводить істину про те, що після смерті життя не 

припиняється, адже душа – вічна. Саме тому свято Великодня називають «святом свят», 

«торжеством торжеств». Коли б Христос не воскрес, Він би залишився для людства 

великим, праведним, святим Вчителем і Проповідником, але не був би для нас 

Всемогутнім Богом і Небесним Отцем. Христос Воскрес! І в святу ніч Свого 

Воскресіння Він утвердив всі істини Свого Божественного вчення. Люди зрозуміли 

тепер, що Він – не тільки Великий Учитель, але Він – Бог Всемогутній, Котрий силою 

Своєї Божественної всемогутності воскрес на третій день із гробу. Воскресіння 

Христове – це найвеличніше чудо із всіх чудес всього світу. Весь Світлий Тиждень 
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Царські ворота в храмах залишаються відкритими і весь тиждень відбувається радісний 

передзвін всіх дзвонів.  

Христос Воскрес  

Врочистих гімнів ллються звуки  

Христу – Спасителю людей,  

Хто переніс нелюдські муки 

Для торжества святих ідей.  

І пеклу більше не під силу 

Вселяти страх – само тремтить.  

Вже не лякає тінь могили  

Того, хто Божий дар хранить.  

Якби не славне Воскресіння  

Христа, що вмер, було, за нас,  

Тоді б воістину від тління  

Ніхто б на світі нас не спас.  

Тоді б була даремна віра,  

Надія наша в майбуття,  

Життя було б непевним, сірим, 

Не схожим навіть на життя.  

Наука вся тоді Христова,  

Його пророчі в ній думки  

Були б не варті навіть слова  

Для всіх людей на всі віки.  

Та Він воскрес! Тепер правдивий 

На все знаходиться отвіт. 

Віднині й завжди є щасливі  

Оті, що йдуть за ним услід.  

Так, Він воскрес! Життя основа  

Нам зрозуміла сущим тут.  

Тепер є сенс читати Слово, 

Вклонятись Господу Христу. 

Співаймо всі, щоб не змовкала  

Хвала Тому, хто йшов на хрест.  

Щоб вістка радісно звучала: 

Христос Воістину Воскрес!  

Господиня: На Україні свято Великодня відзначається більше тисячі років. 

Великдень належить до тих свят, дата яких змінюється щороку (не раніше 4 квітня 

та не пізніше 8 травня), відзначають його першої неділі після весняного рівнодення й 

повного місяця після цього.  

Передує Великодню Великий піст. Останній тиждень посту називається Страсним. 

У Біблії сказано, що у Великий четвер відбулася Тайна Вечерю, де було встановлено 

таїнство Причастя . За давніми християнськими звичаями, цього дня домівка має бути 

прибрана, адже із церковної служби несуть запалену свічку, також випікають паски та 

розписують писанки. 

За чистим четвергом слідує Велика П’ятниця, день розп’яття, день смерті Христа. 

Цього дня у Божому храмі кладуть плащаницю. (Плащаниця-образ на полотні 

покладеного в гроб Іісуса Христа). 
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А далі за суботою – неділя – день Світлого Христового Воскресіння, Великдень – 

Великий день – свято всіх свят, торжество всіх торжеств. 

Учень 1.Свято Пасхи наступає, 

               Переможна піснь лунає,  

Благовість несе з небес,          

               Що Іісус Христос Воскрес! 

Учень 2. Простимо нині всі образи 

               І звільнені з гріховних оков, 

               За руки взявшися, всі разом 

               Зустрічаймо Воскреслу Любов! 

Учень 3. Пасха – свято пречудове 

               Означає «перехід». 

               Смерть проходить, страх минає 

               І життю радіє світ. 

Ведучий: Слово Пасха в перекладі з давньоєврейської мови означає – «проходження 

мимо».  

Свято Воскресіння Христова називається Пасхою тому, що Господь звільнив всіх 

людей від рабства. Смерть, яка до цього була неминучою для людства, тепер пройшла 

мимо, так як Спаситель звільнив нас своїм Воскресінням від гріха і смерті.  

Ведуча: В п’ятницю о дев’ятій годині Іісуса Христа розп’яли на хресті разом з 

розбійниками. О третій годині дня згасло сонце, затряслася земля, величезне каміння 

розкололось і завіса в храмі роздерлася навпіл. Іісус Христос на хресті схилив голову і 

Його земне життя скінчилось.  

Ведучий: Але й після цього вороги Господа не заспокоїлись. Вони поставили сторожу 

до печери гробу Господня, а вхід до неї запечатали. Опівночі з суботи на неділю був 

сильний землетрус. Сторожа, яка стояла біля гробу Господня, побачила Ангела в 

сліпучо-білому вбранні, який відвалив камінь від входу до печери. Перелякані воїни 

розбіглись. Рано-вранці вірні Христу жінки взяли сосуди з мастилами і пішли до 

печери, щоб за звичаєм того часу помазати тіло Іісуса. Коли вони підійшли, їхнім очам 

відкрилась небачена картина: вхід в печеру гроба Господня був відкритий, а камінь 

відвалений.  

Ведуча: Одна з жінок – найвідоміша супутниця Господа, яка не покинула Його і біля 

Голгофського Христа –Марія Магдалина побігла сповістити учнів, що тіло Іісуса 

Христа забрали. Учні ж зі страхом зайшли в печеру і побачили двох Ангелів в білому 

вбранні, які сповістили їх: 

– Не бійтесь! Нащо ви шукаєте живого серед мертвих? Іісус Христос воскрес! Ідіть і 

скажіть про це учням його.  

Декламування віршів учнями 

1. Во ім’я Господа – Христа  

Він вчив любові і добра,  

Любити ближнього як брата:  

Йому віддячили сповна: 

Дубовий хрест – страшна відплата. 

 Він вчив ненавидіти зло,  

Але боротись з ним Любов’ю. 

Людські гріхи на всі часи  

Христос омив Своєю кров’ю. 

2.         *** 
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В Україні дзвони дзвонять - 

Це ж у нас Великий день.  

Народ будиться спросоння  

У вінку гучних пісень. 

Це ж Христос Воскрес із гробу,  

Радість чиста і свята, 

І ми всі уже з дарами  

Привітати йдем Христа... 

3. Великодні дзвони  

Вдягла весна мережану сорочку,  

Умившись і звільнившись від турбот,  

І підіймає волошкові очі  

До вищих, до церковних позолот.  

Великдень всіх нас на гостини просить, 

Малює сонце, полотно небес, 

І крашанку, як усмішку підносить,  

«Христос Воскрес!» 

«Воістину Воскрес!» 

Христос Воскрес! Співає вся природа,  

Величний гімн полинув до небес.  

Хоч Він помер з любов’ю до народу,  

Із гробу встав, у величі воскрес.  

Христос Воскрес! Яка велична днина!  

Яка любов, і ласка, і краса!  

Віддав Господь улюбленого Сина,  

Щоб людям всім відкрити небеса.  

Христос Воскрес! Радійте нині, діти!  

Сповнилось найбільше із чудес,  

Пропала тьма, і сонце правди світить.  

 «Христос Воскрес!» 

«Воістину Воскрес!» 

Учень: За тисячолітню історію святкування Христового Воскресіння в Україні 

виникло багато традицій святкування Великодня.  

Учениця: Світле свято Воскресіння супроводжується урочистостями, до яких 

готуються протягом усього тижня: ходять в храм на служби, де в ці дні Церква 

Христова переживає особливі події останніх днів Іісуса на землі і Його страждання, і 

Хресну смерть, і всі стараються в ці дні постувати, щоб причаститись Христових Таїн, 

очистивши свою душу від гріхів, а також прибирають, білять оселі, печуть паски, 

фарбують крашанки. 

Учень: Існує звичай на Великдень дарувати червоні яйця-писанки, символ 

відродження, перемоги життя над смертю. Це означає, що «Христос воскрес із мертвих, 

смертю смерть поправ». 

Українська писанка –  

Як дитяча пісенька, 

Як бабусина казка, 

Як матусина ласка. 

Яєчко – розмальоване, барвисте, 

Ним тішиться і старець, і дитя, 



- 7 - 

Творіння людських рук святе і чисте, 

Маленький символ нашого життя. 

Ведуча: Писанка – мініатюрний символ народного живопису. 

Розписують писанки тонкою металевою трубочкою-писачком. По черзі занурюють яйце 

у різні фарби, дають їм висохнути, так утворюється справжнє диво – Великодня 

писанка. 

Читання віршу. 

Христос Воскрес!  

Чуєш: дзвони гудуть,  

Чуєш: спів урочистий пливе до небес,  

Звуки в простір могутніми хвилями йдуть... 

То – син Божий Воскрес.  

 

Чуєш: все до нового життя постає,  

Все радіє весні без кінця,  

Вся природа їй в жертву себе віддає,  

Славословить Творця!  

 

Чуєш: дзвони гудуть,  

Чуєш: спів переможний летить до небес  

І зове людську душу на світлу путь,  

Щоби Бог в ній Воскрес!  

Ведуча: Назвати цей день святим, навіть найбільшим святом – це занадто мало. Він 

важливіше будь-якого свята і значиміше будь-якої події в світовій історії. В цей день 

все людство, а значить кожен з нас отримали надію на спасіння тому, що  Христос 

Воскрес.  

Воскрес Спаситель, Воскрес, щоб світлом свого Воскресіння осяяти світ назавжди.  

Страждання і смерть Христа явили нам повноту любові Божої до нас і дали нам 

розуміння великої таємниці життя, що перемагає саму смерть, долає пекло. І таємниця 

ця – Любов.  

Христос Воскрес!  

Немає в людській мові слів більш життєдайних, чудодійних як ці два слова. Сприйняті 

серцем і втілені в добрих справах вони змінюють наші душі і наше життя.  

Ведучий: До вашої уваги сценка «Великдень у бідного чоловіка» 

Дійові особи: 

Батько 

Ведучий 

Старший Син 

Середній Син 

Молодша Сестра 

Перший Сусід 

Другий Сусід 

Перший Чумак 

Другий Чумак 

Третій Чумак 

Ведучий: В Україні є давній звичай: перед Великоднем не гасити вогню в домі, а хай 

горить він цілу ніч, щоб було чим запалити свічку після повернення з Пасхальної 

заутрені. В одному селі жив бідний чоловік, який не мав щастя в житті і ніхто не знав 
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чому. Двічі горіла в нього хата, не стало господарства, а тут ще й дружина померла, 

залишивши багато дітей. 

(На сцені діти й батько) 

Старший Син: Горе нам велике, нема біля нас нашої матері. Іще того року ми разом 

пасочку пекли, зустрічали разом Великдень, а цього року, мабуть, і не побачимо 

пасочки. А яка вона добра! 

Середній Син: Невже ми такі нещасні, невже Господь нас не любить, невже на 

Великдень Він залишить нас без пасочки? 

Батько: Ні, дорогенькі мої, Господь любить вас, і я думаю, що на таке велике свято, як 

Великдень, Він і вас обдарує Своєю милостинею. Моліться Йому. Дитяча щира молитва 

дуже велика в очах Божих. Для Господа немає нічого неможливого. 

Молодша Сестра: Що, і я, така маленька, можу молитися Боженьці? 

Батько: Так. 

Менша Сестра: І що, Він мене почує? 

Батько: Так, крихітко моя маленька, твоє щире дитяче серце не зіпсоване гріхом, тож 

Господь почує і дасть тобі те, що ти просиш. А зараз давайте всі разом підемо в храм 

Божий, помолимося і Господь нам допоможе. (Виходять). 

Ведучий:  

(На сцені Старший Син і Перший Сусід.) 

Старший Син: Христос Воскрес! 

Перший Сусід: Воістину Воскрес! 

Старший Син: Дайте, добрі люди, вогню – свічечку запалити. 

Перший Сусід: Сьогодні кожен вдома вогонь залишає. Невже ти свого не маєш? 

Ведучий:Пішов син до других сусідів. 

(На сцені Старший Син і Другий Сусід.) 

Старший Син: Христос Воскрес! 

Другий Сусід: Воістину Воскрес! 

Старший Син: Дайте, добрі люди, вогню – свічечку запалити. 

Другий Сусід: Не до тебе нам тепер, за вогнем іди в поле, до чумаків, нехай вони тобі 

дають. 

Ведучий: Заплакали бідні діти з батьком; гірко їм було терпіти образу в такий день. 

Пішов батько в чисте поле, де вогник горів. І справді, чумаки були: застав їх Великдень 

в полі. 

(На сцені батько та чумаки.) 

Батько: Христос Воскрес! 

Чумаки: Воістину Воскрес! 

Батько:Дайте вогню – свічечку запалити, добрі люди! 

Перший Чумак: Не донесеш ти свічку, тут в полі вітерець повіває – задує. Підстав 

полу свитки, ми тобі туди вугликів насиплемо. 

(Підставляє полу свитки, чумаки згрібають жар руками і висипають батькові у 

свитку.) 

Другий Чумак: Ступай з Богом, нічого не бійся, донесеш. (Виходять.) 

(Заходить батько. Висипає зі свити монети.) 

Батько: Боже Милосердний, що це я бачу?!Замість жару гроші. Та це ж чудо Господь 

зробив. Діти мої, ходіть, подивіться, яке чудо Господь створив для нас на Великдень. 

Діти: Великий, Милосердний Боже, дякуємо Тобі, що не залишаєш нас, бідних сиріток. 

Ведучий: Сусід, що не хотів дати вогню сиротам, зауважив, що в хаті бідного стало 

світло. Він здивувався і пішов подивитися. Зазирнув у віконце і побачив на долівці купу 
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золотих монет. Відразу зайшов він у хату до бідного, щоб розпитати його про все. 

Чутка про чудесне багатство швидко оббігла все село. Послали жінки своїх чоловіків 

бігом до чумаків за золотими монетами. Послали за золотом своїх чоловіків і сусідки 

бідного. 

(На сцені чоловіки-сусіди з чумаками.) 

Чоловіки: Христос Воскрес! 

Чумаки: Воістину Воскрес! 

Перший Сусід: Дайте нам вогню! 

Третій Чумак: А навіщо вам? 

Другий Сусід: Щоб свічечку запалити. 

Перший Чумак: Ось, будь ласка. (Нагрібають у свити.) 

Перший Сусід: Дайте ще. 

Третій Чумак: Вистачить з вас і цього. Навіщо вам так багато? (Виходять.) 

Ведучий: Чоловіки, діставши жару, швидко побігли додому. 

Перший Сусід: А що це паленим пахне? Ніби то до свята хтось свиню обпалив. 

Другий Сусід: Правда, пахне. 

Перший Сусід: Ой, у мене свитка горить! (Скидають з себе свитки, сваряться.) 

Другий Сусід: Не вдалося нам принести золота. (Виходять.) 

Ведучий: А чумаки тим часом подалися далі. Нічого не стало: ні волів, ні возів, ні 

чумаків, ні вогню. Бідний же чоловік з діточками розбагатів з того Великодня і став 

жити-поживати і Бога прославляти. 

1. Христос Воскрес! Звершилось чудо, 

    Кругом радіє дітвора. 

   Врочиста пісня лине всюди,- 

   Це справді радісна пора. 

   Ніхто в цей день хай не сумує, 

   Хай лине пісня до небес. 

   І кожне серце хай відчує: 

   Христос воістину воскрес! 

2.У Пасхальних передзвонах, 

   В сонячних дзвінких піснях 

   Йде до нас весна прозора, 

   Вбрана вона у вінках. 

   Її пісні солов’їні  

   Линуть до самих небес. 

   Сонце весняне радіє, 

   Бо Христос Воскрес. 

3.Ім’я Христа, як сонце сяє, 

   Тепло любові шле нам із небес. 

   І Україна вся співає : 

   Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

   Христос Воскрес! – Радійте всі народи, 

  Хай кожне серце повнить добром. 

  З Великоднем весна у світ приходить, 

  Земля вся воскресає із Христом. 

4. Я щаслива, бо в душі розквітли квіти, 

Я дарую людям радість і добро. 

5. Так, я хочу, щоб у мирі жили діти, 
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І війни ніколи в світі не було. 

6. Щоб дитина що прокинулась раненько, 

Усміхнулась небу, сонцю і птахам. 

7. Щоб всі люди поважали рідну неньку, 

І тоді життя щораз всміхнеться нам. 

8. Дуже хочу я, щоб всі жили ми з Богом, 

Щоб Христу відкрили двері у серцях. 

Бо до Бога нам в житті одна Дорога, 

І колись постане рай – не в небесах. 

 

Вдягла весна мережану сорочку 

У день святий, звільнившись від турбот, 

І піднімає волошкові очі 

До вищих, до церковних позолот. 

Великдень всіх нас на гостини просить, 

Малює сонце золото небес, 

І крашанку, як усмішку підносить... 

Христос воскрес! Воістину воскрес! 

Звучить запис дзвонів.  

Христос воскрес! 

1. Співає жайворонок з небес: 

"Христос воскрес! Христос воскрес!" 

2. У небо дзвін гуде з села: 

"Христос воскрес! Йому хвала!" 

3. В проміннях сонячних блакить: 

"Христос воскрес! Його хваліть!" 

4. Дзюрчить струмок - весняний дзвін: 

"Воскрес Христос - Господній син!" 

5. Радіють діти у вінках: 

"Христос воскрес на небесах!" 

6. І вся земля, мов той вінок - 

З чудесних трав, дітей, квіток! 

І в серці радість через край: 

Воскресли поле, річка, гай! 

І лине пісня до небес: 

"Христос воскрес! Христос воскрес!" 

Ведучий. Дай нам силу й розум, щоб ми в школі добре вчились. 

Віру в тепле, серце чисте, щоб неправді не корились. 

Нам усім даруй здоров'я, згоду учнівській родині. 

Дай твій захист, волю й долю добрим людям в Україні. 

Учениця. Любі гості! На прощання 

Ви прийміть від нас вітання, 

В дарунок всі наші пісні 

І ось ці пригощання. 

Діти дарують гостям крашанки,пасочки. 
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Кучер В.В, учитель Яреськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька Шишацької районй Полтавської області;  

Крівченко Т.В., учитель початкових класів Кременчуцького колегіуму №25  

Черкасець Т. І., учитель ЗОШ № 27 м. Полтави;  

Бойко Н.Г., Гузь В.Л., Сушко Л.П., Шкарба І.М., учителі Вікторійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пирятинського району Полтавської 

області; 

Семенюта В.М., учитель початкових класів Великобудищанської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської 

області; 

Маляренко Н.Г., Ялова А.С., вчителі початкових класів Світлогірської ЗОШ  І-ІІІ ступенів Кобеляцького району Полтавської області; 

Мельник О.М., учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії Миргородської ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 імені Панаса Мирного 

Полтавської області 

Кривозуб О. П., вчитель християнської етики початкових класів Знаменівської ЗОШ №1 Новомосковського району Дніпропетровської 

області 

В посібнику також використано напрацювання представників творчої групи вчителів Новомосковського району Дніпропетровської 

області: 

Штепенко А.О.,  Бездітної Є.Г.,  Шамрай Н.М., Кулик Л.В.,                      Строц С.В., Маштак Л.В., Кулик О.В,  Чакубаш Т.П., 

Чорної О.М., Молчанової Л.М., Дальке О.В., Зеленої Т.М., Таранець В.Л., Варави Н.В,.  Пазюк М.М, Титаренко С.Г., Кулик І.Г. 


