  Лютий про кохання

 До Дня Святого Валентина

Нові слова: Весел, Дажбог, Лада, Сварог, Перун, Стрибог, Чорнобог, Ярило, міф.

 Люди здавна поклонялися богам. Усім відомі с лов’янські боги: Весел - бог

торгівлі, музики та мистецтва, Дажбог - сонячний бог, Лель - бог кохання, син Лади
і Сварога (головний бог світу), Перун - бог неба, грому і блискавок, Стрибог - бог
вітру, Чорнобог - бог темряви, Ярило - бог весняного пробудження природи. Про
богів розповідають міфи.

 іф - це античні, біблійні перекази про створення світу, людини,
М
розповіді про діяння древніх, про грецьких і римських богів та героїв.

Лада
(Міф зі слов'янського фольклору)

 Прекрасна, чиста, мудра, любляча - такими рисами наділили древні

слов’яни богиню Ладу.
Всі слов’янські народи славили цю світлу богиню кохання й веселощів,
краси й родючості.
Люди уявляли собі Ладу чарівною, молодою, золотокудрою жінкою з
вінком квітів на голові. Одягнена вона була в руські шати, підперезана
золотим поясом. У Лади було четверо дітей: донька Леля, богиня кохання,

син Полеля, бог шлюбу, син Дид, покровитель сімейного життя, і Диділія,
покровителька материнства.
Втілення любові та краси, Лада була обов’язковою учасницею
шлюбних обрядів та покровителькою сімейного життя.
Не випадково від цього імені походять, наприклад, такі слова, як “лад”,
“злагода” - заміжжя, побудоване на коханні, “ладнати” - жити в мирі та
дружбі, “ладо” - любий, люба.
Ім’я богині стало в слов’ян синонімом слова “кохана”. А з часом навіть
перетворилося на жіноче ім’я.

Презентація виступів
Ремесло: опис ремесла, назва ремісника, з яким матеріалом працює
майстер, які товари виготовляє, чи популярне це ремесло сьогодні?
Прочитайте виразно вірш

Як кам’яні були сокири,
Як письма не знав ще світ,
То люди, мов печерні звірі,
Жили між скель і між боліт.
Та в Україні гожі села
Уже стояли но горбах,
Пишалися хатки веселі
У візерунках , у квітках.

А посуд - стань лише й дивися.
Хто тих людей учив красі?
Було ж це літ тому п’ять тисяч
В доби камінної часи.
То наших предків предки давні,
Та сама кров, той самий рід,
Культурою своєю славний
Тепер на весь широкий світ.
-

Про кого цей вірш?
Що люди вже тоді вміли робити?
Які найдавніші українські ремесла?
Хто займався цими ремеслами?
Назвіть українські вишивані вироби та їх різновиди.
Як ми повинні ставитися до творчої спадщини нашого народу?
Яке б народне ремесло ви хотіли б освоїти? Які речі ви б хотіли
виготовити?

Письмова робота. Дайте відповідь на запитання 1 словом
1. Спеціаліст по оздобленню виробів з дерева.
_________________
2. Вишиті на одязі символи-обереги - _________________________
3. Ткачий виріб з візерунками для оздоблення стін, вкривання
підлоги - _______________________________________________
4. Посуд, з якого пригощав Журавель Лисичку у відомій українській
казці - _________________________________________________
5. Розмальоване символічними знаками яйце _________________
6. Майстриня, яка створює візерунки різнобарвними нитками ______________________________________________________
7. Людина, яка вміє виготовляти предмети з глини _____________

Майстерність не досягається за один день. Це поступова,
наполеглива праця, та вона приносить радість, задоволення, бо це
праця - творча. Так ви пізнаєте радість творчості!

Граматика
Теперішній час дієслова
Що роблю? Що робиш? Що роблять?
Дієслова в теперішньому часі змінюються за числами і особами.
Особу і число дієслова допомагає визначити займенник: я малюю - 1
особа однини. Вони кують - 3 особа множини.

Утвори початкову форму дієслів:

Малював - малювати (що робити?)
Працює _________________________
Співав __________________________
Радіє ___________________________
Буде ходити _____________________
Визначте час дієслова.
Знає
минулий час
Любив
майбутній час
Читатиме
теперішній час
Визначте відповідності, хто що робить.

Різьбяр
Вишивальниця
Гончар
Ткач
Писанкар
Бондар
Коваль

Розмальовує писанки
Кує залізо
Майструє бочки
Різьбить по дереву
Вишиває орнаменти
Тче килими
Ліпить горшки

Скажіть, що ви любите робити у вільний час?

____________________________________________________________
Як ви думаєте, що роблять українці в будні дні?

____________________________________________________________

Знайдіть групу дієслів, вжитих у теперішньому часі.
а) йде, запитує, хотів;
б) сидів, біг, летить;
в) дзвенить, котиться, грається.
Виберіть займенники тільки 2-ої особи.
а) я, ти;
б) ти, ви;
в) ти, ми.

Дієслова теперішнього часу відмінюються за особами (ткати,клеїти)
1 я тч-у
1 ми тч-емо
2 ти тч-еш
2 ви тч-ете
3 він/вона/воно тч-е
3 вони тч-уть
1 я кле-ю
2 ти кле-їш
3 він/вона/воно кле-їть

1 ми кле-їмо
2 ви кле-їте
3 вони кле-ять

Провідміняйте за особами дієслова ш
 ити, ліпити
1___________________________________________________________
2___________________________________________________________
3___________________________________________________________

1___________________________________________________________
2___________________________________________________________
3___________________________________________________________
Складіть і запишіть речення з дієсловом ліпити в теперішньому
часі.
___________________________________________________________

