Підготували вихователі ГПД
Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»
Герба Н.М., вихователь першої кваліфікаційної категорії,
Сахнюк В.В. вихователь вищої кваліфікаційної категорії.

Година пам’яті: «Україна пам’ятає! Світ визнає!»
Мета:формувати ціннісне ставлення до держави і суспільства поглибити знання про
трагічні події 1932-1933 р.; розкрити причини та трагічні наслідки голодомору в
Україні ; розвивати вміння виступати перед аудиторією ; зв’язне мовлення , навички
виразного декламування віршів , коригувати увагу , пам’ять, мислення , виховувати
непримиренність до насилля, повагу, турботу , співчуття до людей , які пережили
страхіття голодомору , вшанувати пам’ять безвинних жертв геноциду.
Обладнання: запалення свічки , виставка літератури приуроченої темі голодомору ,
музичний запис мелодії Моцарт” Lacrimosa” , запис пісні “Свіча”у виконанні Оксани
Білозір.
Хід :
На фоні звучання мелодії Моцарта реквієм”Lacrimosa” декламується вірш “Зроніть
сльозу”.(Ніни Виногородської).
ВЕДУЧА1:
Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз.
Заплаче разом ,а не наодинці .
Ведуча2:
Зроніть сльозу за тими ,хто не зріс,
Що мали зватись гордо-українці.
Ведуча 1і2:
Заплачте! Затужіть! Заголосіть! (Ніни Виногородська)
Ведуча1:
Сьогодні наш захід присвячений страшним подіям , які відбувалися в 1932-1933р.

Учень1:
Пекельні цифри і слова

У серце б’ють неначе молот.
Немов прокляття ожива
Рік 33 – ій. Голод. Голод.

Учень 2:
У люті сталінські страшній
Тінь смерті шастала по стінах.
Восьми мільйонів (Боже мій!)
Не долічилась Україна.
Учень 3:
-

Хліба! – просили простягнуті руки.
Хліба! – волали безмовно вуста.
Душі терпіли пекельні муки…
І залишалась хатина пуста.

Учень 4:
З голоду пухли дорослі і діти,
Трупами лячно встелялась земля.
Правда страшна заставляла хворітиСтукана в серце набатом здаля.
Запис набата.
Ведуча2:
Сьогодні ми запалимо свічку пам’яті і скорботи за тими , хто загинув у голодні 33-ті
роки.
Звучить пісня “Свічка” у виконані Оксани Білозір.
Запалюється свіча.
Ведуча 1:
У ці роки голодомору загинуло майже 10 млн. безневинних людей. Вмирали на
плодючих чорноземах України. Голод забирав усіх, не жалів нікого.. . Смерть
панувала кругом.
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Ось , що розповідають свідки тих подій. Проектується відео розповідями людей, які
пережили ці страшні роки.

Учень 5:
Двадцятий вік, голодний рік,
Ані зернини у коморі.
Ні картоплини , ні морквини,
І не вродив навіть буряк.
Учень 6:
По селах –жах і переляк,
Голодна смерть блукає по Вкраїні,
І смутком віє від коморГолодомор, голодомор….
Сценка
(Грає музика.)
Виходить жінка похилого віку.
( Музика тихне. )
Жінка: - Істинно, Господи, Який Ти люблячий !Як рясно Ти благословив наш
край , нашу Україну! А мені сьогодні пригадалися далекі роки мого
дитинства… (сідає).
(Звучить тихо музика.)
- Читець: Пригадалося…Галині Олександрівні осінь 1932 року.
У їхній родині був хліб і до хліба…. Тоді їм , маленьким Галинці і Богданці
ніщо не перешкоджало радіти, не засмучувало їх безтурботного дитинства.
Зранку до вечора вони гралися . Їм навіть їсти не хотілося, та й не було на це
часу.
( вибігають дівчинка, а назустріч до них прямує мама)
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Мама:

Ось, поїжте, а то

за тими іграми і поїсти не маєте коли.
Чи ж так можна?
Дівчинка2: Ми не голодні , матусю.
Мама:

Як це не голодні? Ви ще як рано їли!

Дівчинка1: Ну, добре, давайте, тільки одну скибочку, нам вистачить
ДІВЧИНКА2: Ми поділимося. А можна . ми в садочку з’їмо, там так гарно!
Читець : І не дослухавши ,що мама відповіла, діти побігли у садочок, де так
цікаво було гратися.
( Діти грають із листям, танцюють під веселу мелодію)
Дівчинка2: Галю, потрібно ж десь цей хліб заховати, а то мені зовсім їсти не
хочеться.
Дівчинка1: Я теж не хочу їсти, але не хотіла, щоб мама образилася, отож і
взяла цей шматочок. А що з ним робити , той не знаю. …
А , знаєш що я придумала?
А давай заховаємо цей хліб під листя.
Читець: Діти дружно кинулися до купи листя і стали загрібати у нього шматок
хліба, розправивши все так, ніби під листям нічого не було. Залишившись
задоволені з того , як вони все добре придумали, братик з сестричкою
продовжили гру.
Проблему з хлібом було вирішено!
(Діти вибігають)
Читець: Звідки могли знати діти, що через короткий час проблеми якраз і
почнуться…
(Звучить трагічна музика. Входять діти)
Читець: Наступив 1933 рік. Рік , який тепер відомий у цілому світі, як рік
голодомору в Україні.Цього року найбільшим скарбом на Україні був хліб.
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Діти не могли думати ні про що більше. Їхні оченята жадібно вдивлялися у
довкілля в надії знайти щось їстівне.
(Діти ходять по хаті і шукають їжу)
Вдома у Галі і Богдани теж не було ані крихточки.
Відчуття голоду ставало нестерпним…
(музика тихне)
Дівчинка1:

Богданка! Я знаю де є хліб!

Дівчинка2:

Де?

Дівчинка1: Та у нашому садочку!. Хіба ти забув, як минулої осені ми не
хотіли їсти хліб, який нам дала наша матуся і заховали його під листячком?
Ти ж допомагав мені його заховати. Ну , що згадав?
Дівчинка2:

То чого ж ми чекаємо? Давай швиденько туди!

(Починає грати музика)
Читець:
Діти побігли в сад. Було холодно. Та вони не зважали на холод, вони руками
розгрібали торішнє листя в надії знайти шматок хліба.
Читець:
Рученята посиніли від холоду, але під мокрим , холодним листям , окрім
землі нічого не було.
Припинивши пошуки, нічого не кажучи один одному. Вони попрямували до
мами.
(музика стихає)
Мама:
Дівчинка1:
Мама:

І що це ви робите такого холоду на дворі?
Пробачте, матусенько!
За що моя дитино?

Дівчинка1: Ми вам не призналися, але колись ви дали нам хліб, а ми його
в листя кинули.
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Дівчинка2: Ми тоді не хотіли їсти, мамо .А тепер ми ніколи так не будемо
робити. Ніколи….
Мама:
Знаю, діточки.. Тепер і ви знаєте ціну хліба . Я вірю , що ви ніколи
так більше не зробите.
Читець:
Мама ,обійнявши обох дітей ,які притулилися до неї мов
ластів’ята, прошепотіла.
Мама:

Господи, прости нам,і збережи нас від голодної смерті!

Галина Олександрівна: Бог почув мамине прохання і в ті страшні часи
зберіг нам життя. А ще, Він навчив нас цінувати хліб.
Ведуча2:
Пом’янімо сьогодні хвилиною мовчання мільйони українських людей, жертв
сталінського голодомору.
Хвилина мовчання . Стук метронома.
Ведуча1:
-А зараз ми запрошуємо до виступу вчителя історії.
Вчитель історії ознайомлює учасників заходу з історичною довідкою.
Ведуча1:
Ти кажеш не було голодомору?
Ведуча 2:
І не було голодного села?
Ведуча 1:
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерно вимели до тла ?
Ведуча 2:
Як навіть вариво виймали з печі
І забирали прямо із горшків,
Окрайці виривали з рук малечі
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І з торбинок нужденних стариків?

Ведуча1:
До цього часу ми не знаємо імен всіх, хто загинув від голодної смерті. Їх не називали
героями. Їх намагалися забути…
Ведуча 2:
Але пам’ять не можна знищити! На знак вшанування пам’яті невинних жертв
Голодомору щороку в Україні організовується Всеукраїнська акція “Засвіти свічку!”
Запрошуємо Вас, дорогі учні , педагоги приєднатися до акції.
Ведуча 1:
Отож , в суботу , 21 листопада о 16 годині, із настанням темряви засвітіть свічку і
поставте її на підвіконня так , щоб було видно знадвору. Вогник у вікні вашої оселі
символізуватиме нашу скорботу і пам’ять про мільйони загиблих співвітчизників. І
хай вогники зігріють душі невинно загиблих.
Звучить пісня Петриненка “Україно”.
Ведуча2:
Навіть на останнім рубежі
Промінь віри в нас ще не погас.
Боже, Україну збережи,
Господи, помилуй нас!
Ведуча1:
В наших грудях кулі і ножі,
Нас розп’ято й знищено не раз.
Боже, Україну збережи,
Ведуча 1 і 2разом:
Господи, помилуй нас!
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Звучить пісня” Молитва за Україну.” У виконанні учня 5-Б класу.
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