
Як цікаво відсвяткувати 
Великдень з дитиною



Христове Воскресіння або 

Великдень чи Пасха — величне 
свято, до якого ретельно 
готуються у кожній православній 
сім’ї: печуть паски, фарбують 
яйця, збирають великодній 
кошик. Діти з радістю беруть 
участь у підготовці, але як 
зробити, щоб цей процес та й 
саме свято стали цікавішими й 
веселішими для юних християн



Про Великдень простими словами
Для дітей традиції святкування Великодня можуть бути не зовсім 
зрозумілими. Тому перед тим, як включити дитину в підготовку до свята, 
краще розповісти про нього простими словами.

Для правильного розуміння суті Пасхи дитина повинна мати загальні 
уявлення про релігію, Бога, церковні свята.Молодшим школярам можна 
пояснити це так: є група людей, які вірять у Бога. Бог — це надприродна, 
верховна, духовна істота, яка створила Світ. Він живе на небі й піклується 
про всіх людей, захищаючи від зла, і радіє, коли люди роблять добрі 
вчинки.

Про свято Великодня спробуйте розповісти наступне: у Бога є Син — Ісус 
Христос. Він був дуже доброю людиною, мріяв врятувати людство від 
усього поганого, тому помер за його гріхи (погані вчинки) і врятував від зла. 
Але Бог вирішив воскресити Ісуса, і саме цей день називається Великоднем 
— Великим Днем Воскресіння.



Звичайно, це досить спрощений варіант, але дітям детальна історія ще буде незрозумілою. 
Під час бесіди намагайтеся:

●
 відходити від надмірної релігійності: не вживати термінів, випускати 
моторошні деталі (наприклад, розп’яття, муки Христа на хресті);
 

● не дратуватися, якщо малюк не слухає. Можливо, йому нецікаво. Краще 
розповідати лише тоді, коли дитина щиро зацікавиться темою.
 
 
Якщо ви не святкуєте Великдень, поясніть дитині, що це свято православних, тобто 
людей, які вірять у Бога та Ісуса Христа. Коли діти подорослішають, початкову історію 
можна доповнити іншими деталями. Тут допоможе Біблія для наймолодших, де 
подається спрощена розповідь про діяння Христа.



Як святкують Пасху в інших країнах
Великдень — це свято весни й воскресіння, тому йому 
приділяють багато уваги по всьому світу. Наприклад, 
німці готуються заздалегідь, прикрашають дім 
виробами з яєць, розвішують стрічки на деревах біля 
будинків. Діти й дорослі обмінюються шоколадними 
зайцями, ягнятами тощо.

Запозичте в німців цікаву традицію: нехай напередодні 
свята діти покладуть до спеціального кошика з травою 
та морквою малюнок великоднього кролика. А вранці 
він залишить для них солодкі подарунки.

У Сполучених Штатах Америки заведено дарувати 
шоколадні яйця з запискою всередині. На запитання 
чи побажання в ній неодмінно треба відповісти. У 
США, Бразилії, Франції є цікавий звичай шукати 
великодні яйця у садку — діти «вистежують» 
великоднього зайця й ласують солодощами, які 
завжди лежать поруч з вухатим бешкетником.



Цікаво, що великодній кролик чи заєць — суто 
європейська традиція, яка поширилися за океан. 
Він не має відношення до жодної релігійної 
конфесії, що зараз існує. Вважається, що це 
вірування сягає давніх часів, а вперше казка про 
нього задокументована у XVI столітті. Образ 
пухнастика буде цікавий малюкам, адже в Україні 
аналогів йому немає.

У Греції люди викидають з вікон глиняні горщики, 
тобто розбивають на щастя. Кожен перехожий 
може взяти собі черепок на згадку — за легендами 
він приносить удачу.

В Італії за традиційним кулінарним рецептом 
печуть кекс з лимоном і мигдалем у формі хреста 
чи голуба — аналог паски.

У Бразилії їдять шоколадні вироби та п’ють 
гарячий солодкий напій, печуть бабу, наповнюють 
її фруктами й покривають глазур’ю.



Створюємо писанку своїми руками
Розмальовування великодніх яєць — одна з 
найцікавіших великодніх традицій в Україні. У 
кожному регіоні є свої особливості малюнків, 
використання кольорів, символів. А в 
орнаментах зашифровані цілі культурні коди, 
які все ще досліджуються.

Для батьків це чудовий спосіб долучити 
дитину до підготовки до свята, водночас 
весело і з користю провести час.

Розмальовування писанки розвиває 
фантазію та дрібну моторику.



Орнаменти регіонів України
Велике різноманіття писанок представлене у Західному регіоні: 
однотонні з білим малюнком, чорні яйця з сонячними символами та 
кривульками. Гуцули виготовляють різнобарвні писанки з 
деталізованим малюнком — їх можна розглядати дуже довго. 
Буковинці полюбляють геометричні форми, смужки на однотонному 
фоні.

На Поділлі яйця розписують чорним кольором, що символізує плодючу 
землю. Переважають рослинні мотиви, а також геометрія жовтих і 
зелених відтінків. Жителі Полісся розділяють писанку симетрично, 
використовують геометричні форми та візерунки.

У Полтаві писанки яскраві: червоні, жовті, зелені з великою кількістю 
візерунків. Зображують на них людей, тварин, рослини, сонячні 
символи. Київські писанки мають великий малюнок, однотонний фон. 
Людей на них майже не зображають, віддають перевагу рослинним 
мотивам.

У Запоріжжі поєднують чорне та червоне. Наприклад, малюють 
червоне листя на однотонному чорному фоні. А ось у Тернополі 
червоного обмаль — колір використовують лише в дрібних деталях.

На писанках з Півдня України присутні хвилясті лінії, які символізують 
воду. Малюнок великий, деталей мало, але він виділяється на 
яскравому фоні — білому чи чорному.



Створюємо традиційну писанку власноруч
Існує великий вибір прикрас для яєць. Приміром, наліпки. Їх 
одягають на яйце, занурюють на декілька секунд у гарячу 
воду. Під впливом високої температури плівка міцно 
стягується, і в результаті отримуємо сучасний варіант 
писанки на швидку руку.

Не обмежуйтеся традиційними малюнками, на писанках 
зображують не тільки візерунки чи релігійні мотиви, а й героїв 
мультфільмів, кіно, або національні символи. Запропонуйте 
дитині намалювати великоднього кролика, яким вона його 
уявляє. Можливо, це зацікавить її більше, ніж геометричні 
фігури чи візерунки.

Якщо ви або ваша дитина захоплюється іншими видами 
хендмейду, то спробуйте створити оригінальну писанку. 
Великодні яйця роблять із бісеру, в техніці канзаши, навіть із 
мила. Такі незвичайні вироби порадують рідних та близьких, 
які отримають їх у подарунок.

Гуцули кажуть, що поки люди пам’ятають, як прикрашати 
писанки, на Землі буде злагода й мир. А ми пропонуємо не 
тільки розмальовувати писанки, а й долучатися до інших 
традицій святкування Великодня.


