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ДЕННИЙ ЛІТНІЙ ТАБІР

Створюємо власними руками
Сімейні майстер-класи
Мандруємо Україною
Подорожуємо у часі

РОЗКЛАД

8:30-9:00
ранкова зустріч

9:00-9:30
руханка

9:30-10:00
сніданок

10:00-12:30
майстер-клас

12:30-13:00
обід

13:00-15:00
відпочинок,
сон,тиха гра

15:00-15:30
козацький перекус

15:30-17:30
командні ігри,
прогулянки
на природі

17:30-18:00
підведення підсумків,
подарунки,повернення додому

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК
Знайомство.

Чимало українських прізвищ походять від назв давніх
ремесл. Однак, що вони означають, знають лише

допитливі. Поділ на команди.
Створення власного кличу.

ВІВТОРОК
Виготовлення ляльки-мотанки.
Мотанка — символ добра та благополуччя, символ 
надії на краще та сильний сакральний предмет. І зовсім 
не має значення чи створилася лялька на швидкоруч для 
забавки дитині, чи як важливий оберіг чи подарунок до 
свята. Сама назва ляльки — «мотанка» походить від 
поняття «мотати», а загальний вигляд такої ляльки поняття «мотати», а загальний вигляд такої ляльки 
представляє собою фігурку людини, як правило жіночу 
або дитячу, виготовлену зі шматків тканини. Частини 
тіла такої ляльки з‛єднувалися вузликами. Кожна така 
лялька, була тай лишаються унікальним витвором 
майстра. Звісно в давні часи лялька мотанка виконувала 
важливу функцію оберега та талісмана для родини.

СЕРЕДА
Ліплення глечика з глини.
Гончарство — обробка глини та виготовлення 
різноманітного кухонного посуду, а також цегли, 
кахлів та іншої кераміки. Гончарні вироби на території 
України, що належали до трипільської культури, вже 
визначалися вишуканістю форм, цікавою озлобленістю. 
На ручному гончарному крузі, що з‛явився тут у II ст. На ручному гончарному крузі, що з‛явився тут у II ст. 
н.е., з використанням спеціальної обпалювальної печі —
— горна — виготовлялася основна маса керамічного 
посуду в Київській Русі, де гончарне ремесло досягло 
високого рівня. У XIV-XV ст. на Україні почали 
застосовувати досконаліший та продуктивніший 
ножний круг.

ЧЕТВЕР
Декоративний розпис «Хата, як писанка».

Одним з поширених видів народного мистецтва, що
здавна культивується на Україні, є декоративний розпис.

Декоративні розписи надзвичайно різноманітні.
Споконвіку вони побутують на сільських будівлях,

домашній утварі, речах домашнього вжитку — меблях,
посуді, тканинах. Але головною їх різновидністю єпосуді, тканинах. Але головною їх різновидністю є
настінний розпис. Про давність існування настінного

розпису в народній архітектурі, в побуті часто
говориться у весільних піснях, колядках, прислів‛ях.

П’ЯТНИЦЯ
Ткацтво «Тонко прясти — довго ткати».
Ткацтво є одним з найбільш важливих народних ремесел 
в Україні. Це ремесло було поширене по всій території 
країни. Основним матеріалом для ткацтва служив льон, 
коноплі та шерсть. На початку ХХ століття ткацтвом 
займалися в кожному українському селі, так як продукція 
користувалася попитом. Технічний прогрес вніс свої користувалася попитом. Технічний прогрес вніс свої 
корективи у виробництво тканин. З‛явилися цехи з 
сучасним обладнанням, і праця сільських майстрів 
поступово стала втрачати свого споживача. Сьогодні 
ручне ткацтво розвивається, в основному, як вид 
народного мистецтва. В Україні були організовані 
спеціальні центри та виробничі об‛єднання.
Традиційною галуззю ткацтва в Україні є виготовлення Традиційною галуззю ткацтва в Україні є виготовлення 
килимів. Перші килими на території нашої країни 
з‛явилися в 998 році. У ті часи килим можна було 
зустріти в оселях багатіїв і у звичайному сільському 
будинку. Килим виконував різноманітні функції в житті 
українців: килимами утепляли і прикрашали житла, 
ними платили данину, їх продавали, обмінювали на 
інші товари, застосовували у ритуалах.інші товари, застосовували у ритуалах.

ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК
Українські народні інструменти.

Найбільше знайомий нам звук сопілки. В кожному регіоні
ця дудка має свою оригінальну назву і голос. Наприклад,
на Поліссі це викрутка і колянка. Назва йде від способу
виготовлення інструменту: першу роблять викручуючи

серцевину дерева, другу – з розколотої гілки, вичинивши
серцевину. Обидві дудки мають по шість отворів для гри.серцевину. Обидві дудки мають по шість отворів для гри.
Трембіта – велика дерев‛яна дудка розміром від 3 до 4
метрів – найдовший в світі духовий інструмент горців

Карпат. За допомогою трембіти можна передати сигнал
на відстань до 10 кілометрів. Найкращі інструменти
виготовляють з ялини, в яку влучила блискавка.

ВІВТОРОК
Гутництво — виготовлення виробів зі скла.
Гутництво — виготовлення скла і виробів з нього. 
Значного розвитку набуло ще за часів Київської Русі. 
Районами найбільшого поширення гутництва на Україні 
були Чернігівське, Київське і Волинське Полісся, оскільки 
для виготовлення скла потрібний поташ, який добували, 
спалюючи дерево, а також кварцовий пісок, крейда і вапно, спалюючи дерево, а також кварцовий пісок, крейда і вапно, 
що залягали на цій території. Починаючи з XVI ст. на 
Поліссі, а також Слобожанщині, Поділлі, Буковині, Галичині 
з'явилася значна кількість невеликих підприємств — гут, 
на яких виробляли скло. Ремісники-скляри виготовляли 
різноманітні сорти "простого", зеленого, синього, димчастого 
скла, а також кришталь, віконне й лампове скло, кухонний, 
горілчано-винний посуд (пляшки, баклаги, штофи, чарки, горілчано-винний посуд (пляшки, баклаги, штофи, чарки, 
стакани), тарілі й тарілки, вази тощо. Виплавляли скло у 
спеціальних печах, що мали декілька вогнетривких сосудів — 
— донниць. Деякі вироби, особливо фігурний посуд у вигляді 
ведмедиків, зайців тощо, розписували олійними фарбами.

СЕРЕДА
Виготовлення іграшки з соломи.
«Чим би дитина не бавилася, аби не плакала».
Усі українські іграшки навіть складно перерахувати: це
свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки,
коники з вершниками, дзиги, вітрячки, деркачі, фуркала,
всілякі цяцьки з кори, дерева, глини, соломи, з овочів,
квітів, трави тощо. Здебільшого діти виготовляли їх саміквітів, трави тощо. Здебільшого діти виготовляли їх самі
(для себе або молодших братів і сестер).

ЧЕТВЕР
Вивчення обрядових пісень та цікавих

старовинних традицій українського народу.
На честь вступу весни у свої права, буйства і

 розмаїття природи, що нарешті прокинулась, а
також багатства майбутнього врожаю, наші предки

 співали спеціальні обрядові пісні — веснянки. Це дійство
 проходило разом з танцями та іграми. В деяких місцевостях проходило разом з танцями та іграми. В деяких місцевостях

 веснянки ще називали гаївками, маївками, риндзівками
 та гагілками. Це напрочуд мелодійні та ніжні пісні.

П’ЯТНИЦЯ
День Сім’ї. Створення сімейного дерева.
Кожна людина повинна знати свій родовід, пам'ятати 
своїх предків, знати, чим вони займалися, як жили, чим 
славилися. Треба вивчати свій родовід і скласти «дерово 
свого роду». Що більший рід, то міцнішим росте дерево, 
і у кожної гілочки чи коріння є своє ім'я.

СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК


