
Літній розмай: світ українських 
святкових традицій.



В кінці весни Первісток літа, рум’янець року – червень, привів за 

собою низку прекрасних свят, серед, яких чи не в найбільшому

пошанівку в українців – Трійця,свято, яке зведене на подіум серед

зеленого клечального, русального тижня, свято, що тісно пов’язане з 

природою та її окрасою – квітами.

Макаренко, Ольга Петрівна.
Стежками минувшини: дітям про 

звичаєву обрядовість [Текст] / О. П. 
Макаренко. - Тернопіль : Навчальна

книга - Богдан, 2007. - 160 с. -
(Бібліотека вчителя) 
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Воропай, Олекса. 

Звичаї українського народу [Текст]  : 

[етнографічний нарис] / О. Воропай. - К. : Школа, 

2006. - 384 с. : іл.

 .

Місяць по Юрію в римських календарях є святом 

рож – розалії.  Розалії в римлянннн були святом 

предків та тим днем, що з нього починається літо. 

Свято рож перейшло і до нас в Україну, а з 

приходом християнства було злучене з Святою 

Неділею - Тройцею



Воропай О. 
Звичаї нашого народу [Текст]  : етнографічний нарис

/ О. Воропай. - К. : Велес, 2009. - 432 с. - Бібліогр.: с. 416-422



Сторіччями свято Трійці поєднує і щиру радість, і 

веселощі, і глибокий молитовний настрІй.

 Трійця – дуже красиве свято, адже оселі та 
храми прикрашають гіллям, травами, 
квітами. Зелень, зокрема, символізує
життя. Таким чином люди висловлюють
подяку Богу за те, що він відродив їх через 
хрещення у нове життя. На Трійцю збирали
трави, адже вірили, що вони мають цілющу
силу. Принесена додому після освячення
зелень захищає оселі від пожежі, недугів та 
злиднів. 

 Окрім того, вірять, що кожна рослина на 
зелені свята має своє сакральне значення, 
яке бере свій початок з дохристиянських
часів. Збирають полин, любисток, аїр, 
пижмо, чебрець, м'яту і мелісу. Стебла аїру, 
наприклад, слід розкидати по підлозі в усіх
кімнатах. Аїр приносить удачу і захищає від
нещасть.



Життєдайне тепло 
Нам Всевишній послав 

Ми несем у житло

Найпахучіші з трав...

 Зелені свята – свята 
незвичайні, жаданні, 
адже з ними приходить 
тепле літо. В цей час 
пишно розквітала 
природа і люди 
намагалися 
опоетизувати її різними 
обрядовими дійствами.

я.



Прийди , прийди до мене, неділенько 
зелена!

Народознавчі
свята в школі
[Текст] : навчальне
видання / С. Д. 
Радзіх. - Тернопіль
; Харків : Ранок, 
2009. - 192 с. -
(День святковий) 
Трійця трьома
святами багата ) 



Водіння Куста: фольклорна програма // Позакласний час : на 
допомогу вчителю. - 2010. - N 4. - С. 151-152

Куст з кустом, а 
жито з ростом,
Щоб вам жито 
родилося,
У коморі 
водилося
Куст з кустом.



Пістун, Тамара Василівна. 
"Благослови, мати..." [Текст]  : сценарії виховних заходів / 

Т. В. Пістун. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 160 с. -
(Позакласні заходи) (Моя творча скарбниця).

Уся природа 

оживає 

купальської ночі. 

Вшанування 

літнього сонця 

відбувається 

обов’язково біля 

води й 

обов’язково з 
вогнищем



У Купальську ніч серця сповнені любові до 
життя. Усе живе прагне любові, краси, 
ніжності та вічності. Це свято краси й 

сподівань. 



Традиції і свята українського народу [Текст]   / М. Н. 

Шкода; худ. О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2008. -

384 с. : іл



Бібліотека завжди відкрита 

для всіх шанувальників 

українських традицій .


