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ВСТУП
Одним з головних у народних традиціях є весняне свято - Великдень.
Це світле і добре свято несе з собою Віру, Надію і Любов. З давніхдавен по довгій і затяжній зимі всі чекали весни, а з нею - і Великодніх свят.
Із наближенням свята Воскресіння Христового православні християни
намагаються прикрашати свої квартири і будинки так, щоб милі дрібнички
нагадували про великий і радісний день.
Святкування Великодня не має жодних стандартів, тому кожен народ
має власні цікаві звичаї та обряди.
Наприклад, у Болгарії люди виготовляють багато різних глиняних
горщиків із хорошими побажаннями та скидають їх з верхніх поверхів
будинків на знак перемоги над злом. А кожен бажаючий може взяти собі
кусник цього горщика додому на щастя. Писанки тут дозволено фарбувати
тільки у Чистий четвер, а на святковому столі повинні бути баранина та
червоне вино.
У Фінляндії у цей день також святкують прихід весни. Напередодні
свята фіни садять в горщики жито або траву. Коли з’являються перші пагінці,
вважається, що вони приносять до домівки весняні барви та настрій.
Для шведів великоднім символом є не яйце, а саме курча. Тому
тамтешні жителі прикрашають ними свої домівки. Крашанки вони роблять з
картону, а всередину кладуть цукерки.
Колись в Італії напередодні Великодня по домівках розносили
палаючий факел – вогонь із церкви, однак сьогодні на місце цієї традиції
прийшли феєрверки.
Ось такі-от великодні цікавинки.
Дітям завжди подобається брати участь у підготовці до свят, адже це
надає можливість творчо мислити і проявляти свою фантазію.
Саморобка «Пасхальне курча» з кіндер-сюрпризу стане відмінним
подарунком на свято Великдень або окрасою Великоднього столу.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Нам знадобиться:
- жовте яйце від кіндерсюрпризу
- стрічка
- іграшкові очі (очі також
можна вирізати з паперу)
- кольоровий папір
червоного, жовтого і
помаранчевого кольору
- ножиці
- олівець
- двосторонній скотч

Малюємо і вирізаємо крильця,
лапки і дзьобик

Приклеюємо двосторонній
скотч на крильця, лапки,
дзьобик і очі

Приклеюємо наші вирізані
деталі на кіндер-яйце.

Для курчати-дівчинки робимо з
стрічки бантик, а для курчатихлопчика за допомогою
ножиць чубчик. Приклеюємо
на скотч.

Готові деталі приклеюємо на
кіндер-яйце!

Наше «Пасхальне курча» з
кіндер-сюрпризу готове!

Фантазуйте і дивуйте своєю
майстерністю!

