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Урок 5
Андрія
Рівень:        В1 (діти 6-8) 
Тема:           Свято Андрія. 
Матеріали:   іграшка Павлик, картки, папір, кольорові олівці/

фарби, збірка казок, ноутбук, якщо є можливість – 
проектор та колонки, ноутбук, якщо є можливість 
– проектор та колонки.

Вправа 1. Що це?

вечорни́ці, калита́,
стрічка, воро́та, мо́лодь, 
ворожи́ти, вечорни́ці,
роби́ти зби́тки, 
бешкетува́ти

Матеріали: картки (див. «Завантажити картки»).
Вчитель показує дітям картку із зображенням певного 
предмета, каже: «Це вечорниці», «Це…». Ці слова кожна 
дитина повторює двічі. Далі вчитель опитує кожну дитину 
(демонструє зображення  та запитує: «Що це?»). Дитина 
відповідає: «Це….».

Привітання Павлика з учнями
−Доброго  дня, діти!
−Доброго дня, Павлику!

Слова і фрази для вивчення
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Вечорниці

Вправа 2. Розповідь Павлика

Калита

Учням потрібно прочитати текст. 
Перед прочитанням вчитель пояснює значення невідомих слів 
та словосполучень. Орієнтовний перелік таких слів та їхнє тлу-
мачення подаємо нижче.
Мо́лодь – молоді люди; хлопці та дівчата.
Ворожи́ти – вгадувати, передбачати майбутнє.
Вечорни́ці – зібрання молоді (хлопців та дівчат) ввечері. На 
вечорницях хлопці та дівчата грали в різні ігри, співали та 
ворожили. 
Роби́ти зби́тки – шкодити.

ВоротаСтрічка
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В Україні 13 грудня один із найвеселіших днів у році. У цей день 
молодь збирається разом на вечорниці. На вечорницях хлопці 
та дівчата грають у різні ігри, ворожать та співають пісень. 
Дівчата ще до заходу сонця печуть святковий солодкий корж, 
який називається калитою.  Калиту підвішують на стрічці або 
нитці, а хлопці мають відкусити найбільший шматок. Виграє 
той, хто найбільше відкусить.  Ворожити на Андрія  дуже цікаво. 
Так можна дізнатися свою долю, майбутнє. Дівчата, наприклад, 
ворожать для того, щоб дізнатися ім’я свого коханого. Вони 
просять своїх подруг написати ім’я хлопців на маленьких 
папірцях, які ввечері кладуть  під подушку, а зранку виймають 
з-під подушки один папірець, яке ім’я на ньому написано так 
і буде звати коханого. Хлопці в ніч на Андрія можуть сміливо 
бешкетувати та робити збитки дівчатам. Цікаво, що ніхто на 
них у цей день не образиться. Хлопці часто знімають ворота 
у будинках, де живе дівчина, а вранці батько дівчини йде їх 
шукати. Ось такий жартівливий і веселий зимовий день є у грудні.

Вправа 3. Заповніть пропуски, 
використовуючи слова з довідки
На ____________ хлопці та дівчата грають у різні ігри, ворожать 
та співають пісень.
Святковий солодкий корж називається _____________.
Хлопці повинні _____________ найбільший шматок.
Дівчата____________ для того, щоб дізнатися ім’я свого коханого.
Хлопці в ніч на Андрія можуть сміливо _______________та робити 
збитки дівчатам.
Хлопці часто ___________ ворота у будинках, де живе дівчина.
Довідка: відкусити, калитою, вечорницях, бешкетувати, воро-
жать, знімають.
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Учні переглядають відео (відео доступне за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=TM9lCFb9-NU)та 
записують невідомі слова, значення яких вчитель після 
перегляду пояснює.

Вправа 6. Дайте відповідь на запитання
Яке свято у молоді було найулюбленішим?
Що таке балабушок?
Для чого дівчата виставляли чобітки вряд?
Яка найголовніша страва була на столі на свято Андрія?
Що мав робити пан  Калитинський на Андріївських вечорницях?
Що мав зробити хлопець, якому в пиріжку попався перець?
Чи ображались на бешкетування хлопців у цей день?

Вправа 7. Андріївське віщування
Матеріали: збірка казок.
Учні діляться групи по троє. Один учень задає питання, другий 
називає номер сторінки та абзацу, а третій читає що там 
написано. Вчитель тлумачить значення прочитаного

Вправа 4. Виберіть правильну форму 
дієслів в дужках
Іринка __________(ворожити, ворожу, ворожить), щоб дізнатися 
ім’я коханого.
Ти ___________(ворожиш, ворожать, ворожу) зараз?
Ми _______________(ворожать, ворожимо, ворожити) для 
розваги. 
Ви справді  (ворожать, ворожите, вороже).
Петро та Іван ніколи не __________(вороже, ворожу, ворожать).

Вправа 5. Дивімося
Матеріали: ноутбук, якщо є можливість – проектор та колонки.
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Вправа 8. Проект
Матеріали: папір, кольорові олівці/фарби.
Діти діляться на пари. Їм потрібно намалювати як відзнача-
ють свято Андрія в Україні та розповісти своїм однокласни-
кам про традиції, пов’язані з цим святом.


