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ВСТУП 

 

Хелловін - сучасне міжнародне свято, висхідний до традицій древніх 

кельтів Ірландії та Шотландії, історія якого почалася на території сучасних 

Великобританії та Північної Ірландії. Відзначається щороку 31 жовтня, 

напередодні Дня Всіх Святих.  

 

СТАРОДАВНІЙ ПЕРЕКАЗ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СВЯТА 

Перші згадки про  Хелловін припадають на XVI столiття, оскiльки його 

прообраз — язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю, 

потойбічним і надприродним, відзначалося ще кельтами. Потім Самайн 

стали відзначати в усіх країнах Британських островів. У XIX-XX століттях 

свято поступово відмирає, йому на зміну приходить більш сучасне свято 

— Хелловін, що традиційно вважається  Днем усіх святих. 

За переказами, в ніч перед Хелловіном духи, що живуть у 

потойбiчному свiтi, повертаються на землю - саме тому свято, а точніше, 

його переддень називають  Днем всіх святих.  

 

ЩО Ж ХОВАЄТЬСЯ ЗА ЦИМ НЕЗВИЧАЙНИМ СВЯТОМ  І ЩО 

ПРИЙНЯТО РОБИТИ ЦЬОГО ДНЯ? 

У вечір Хелловін прийнято було залишати їжу за порогом свого будинку 

для духів. 

Діти переодягаються в страшнi костюми і маски для того, щоб отримати 

належне частування. Стукаючи в двері сусідів, вони вимовляють «Життя або 

гаманець». Зазвичай, як ми бачимо з художніх фільмів, дорослі радо 

приймають таких гостей і дають дітям на відкуп цукерки та інші солодощі. 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ХЕЛЛОВІН 

 Символом свята Хелловін є  ліхтар із гарбуза, а не сам гарбуз у вигляді 

людської голови. 

 У західній культурі звичний для нас гарбуз називався "Ліхтариком 

Джека". За легендами Джек був дуже скупою людиною, але йому декілька 

разів вдавалося обманути диявола. Саме через це, двері у пекло та рай були 

для нього зачинені. Відтоді Джек був приречений поневірятися на землі з 

ліхтарем у руках, щоб лякати людей. 

 Традиційні кольори свята – чорний та помаранчевий, а найяскравіші 

символи:  чорний кіт, кажан та будь-які міфічні істоти. 

 Хелловін був включений в список найбільш поширених фобій 

(самайнофобія) серед дітей. 



 Перші костюми виконували захисну роль. Так ірландці намагались 

уберегти себе від душ померлих, тому одягали на себе шкури тварин. 

 Язичники вірили, що в цей день світи живих і мертвих перетинаються. 

 Практично в усіх мусульманських країнах заборонено святкувати 

Хелловін. 

 У США за найоригінальніший "Джек-ліхтар" можна отримати 

грошовий приз: 25 тисяч доларів. 

 

ПРИКМЕТИ НА ХЕЛЛОВІН 

 У далекій давнині в будинку запалювали свічки, щоб відігнати злих 

духів від свого житла.  

 Аби протягом наступного року щастило у Хелловін радили вдягати усі 

речі навиворіт. Тим самим  люди збивали духів з пантелику і ті не могли їм 

нашкодити. 

 Постійно згасаючі свічки в будинку говорять про те, що десь поруч з 

житлом знаходяться злі духи. 

 Особливу увагу люди також приділяли снам в ніч на Хелловін. 

Вважалося, що якщо в цю ніч присниться вода, скло, або каміння – то це 

передвісник удачі та благополуччя, якщо ж стихійні явища чи квіти – то 

чекайте неприємностей. 

 Існує повір'я, якщо в Хелловін надіти свій одяг навиворіт і пройти 

задом-наперед, то опівночі можна побачити відьму. 

 Літаючий навколо  оселі кажан була доброю прикметою і 

віщував добрий урожай в майбутньому. 

 Не можна відмовляти тим, хто просить. 

 Чорна кішка або кіт в будинку в цю ніч вважалася поганою прикметою. 

 Не можна залишати відкритими двері і вікна, щоб зло не проникло 

всередину житла. 

 

ЩО СИМВОЛІЗУЄ ПАВУК? 

Якщо в ніч Хелловін в будинку побачити павука, то це означає, що хтось 

із померлих близьких людей прийшов до вас в його образі і що будинок 

оберiгає ваш померлий родич. 

Але не тільки на Хелловін павук щось означає. У багатьох слов’янських 

народів «павуки» стали традиційними прикрасами осель на свята. Павук  

означав рід і модель свiту. Він служив оберегом від злих духів. У народі 

вірили, що «павук», вбирав всю негативну енергію та гармоніював простір в 

оселi. 



Наближається свято Хелловін. Всі починають готуватися до нього ще 

заздалегідь. Неперевершена ідея — це зробити декор на вікнах! Вирізати з 

чорного паперу різні тематичні фігурки — кажанів, привидів, чарівників, 

котів — і прикріпити їх на скло! У вечірньому освітленні це виглядатиме 

більш ніж атмосферно. Повісити на вхідні двері красивий вінок. Можна 

зробити його з осіннього листя, кольорового паперу, природних матеріалів, 

ниток. А ще, вирізати з чорного картону кажанів і підвісити їх на нитках. А 

можна зробити з паперових кажанів цілу композицію на стіні!  

Давайте разом підготуємось до цього незвичного, містичного, але 

водночас веселого свята і зробимо павучка з пряжі, яким ви зможете 

прикрасити оселю, костюм, або комусь подарувати! 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 
Для виготовлення павучка знадобляться такі матеріали та інструменти: 

- пряжа (чорного, коричневого кольору);  

- 4шт. проволоки по 18-20 см кожна;   

- бамбукова шпажка;  

- термопістолет;  

- ножиці; 

- дві бусини та шаблон зі сторонами 4 см та 6 см, або можна зробити два 

різних шаблона. 

 

1. 

 2. 

Для того щоб виготовити голову павучка беремо шаблон зі стороною 4 см та 

намотуємо нитку. Обертів повинно бути не менш ніж 50 для того, щоб голова 

вийшла щільною та гарною. 

 

 



 
3.  4. 

Знімаємо нитки з шаблону та зв’язуємо тугенько посередині ниткою. Беремо 

ножиці та розрізаємо петельки, як показано на фото. Розправляємо ниточки і 

підстригаємо все зайве. Робимо так, щоб помпон вийшов максимально 

кругленьким. Ось таким він повинен бути. 
 

5.  

6. 

Для того щоб виготовити тулуб павучка - беремо шаблон зі стороною 6 см. та 

намотуємо нитку. Обертів повинно бути не менш ніж 80 – 100 для того, щоб 

тулуб вийшов пухнастим. Повторюємо дії № 3-5 

 



 

7. 
 

8. 

Для того щоб зробити лапки павучку, беремо проволоку та загинаємо з обох 

боків петельки, це для того, щоб було зручно  закріпити нитку. Нитки  на 

проволоці закріпляємо за допомогою термопістолету та обмотуємо всю 

проволоку. Ось такі заготовки лапок повинні вийти. 

 
9.  

10. 

Беремо заготовки лапок та згинаємо їх навпіл, а потім ще раз згинаємо в 

інший бік як показано на фото. Скріпляємо за допомогою термопістолету між 

собою лапки, як показано на фото. 

 



11.  12. 

Беремо бамбукову шпажку та  відрізаємо 5 см. На цій шпажці буде триматися 

тулуб та голова павука. За допомогою термопістолету приклеюємо тулуб до 

шпажки. 
 

13. 

 

14. 

Далі, за допомогою термопістолету, приклеюємо лапки на шпажку. Далі так 

само приклеюємо голову, та приклеюємо бусини – оченята. 

Ось такий гарний павучок до свята Хелловін вийшов! 
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