«Витинанка крізь роки» виховний захід
Мета:Ознайомити вихованців з історією виникнення витинанки,видами
витинанок. Дати уявлення про оберегові символи у витинанці,показати
різноманітність форм і візерунків. Розвивати естетичний смак,виховувати
розуміння взаємозв’язку внутрішньої і зовнішньої краси навколишнього світу
через створення художнього образу засобами витинанки. Виховувати шанобливе
ставлення до звичаїв і традицій українського народу, почуття патріотизму.
В давнину старі люди говорили,що берегинею роду є хата,усе,що в ній є,що
збагачує,освячує сім4ю і піснею, і вишиванкою,і добрим словом,і спогадом. Наші
прабабусі і прадідусі любили прикрашати своє житло:вишивали
рушники,серветки,скатертини,сорочки,наволочки,розписували білі стіни й
печі,різьбили ложки,віконниці,малювали ікони і картини,плели мереживо,ткали
килими,доріжки,наносили візерунки на глиняний полив’яний посуд.
Гордістю кожної оселі була піч. Піч-друга мати:і обігріє ,й нагодує,й обсушить.
Прикрашали піч декоративними розписами,витинанками. Витинанка - дивовижна
річ,яка виконується з простого матеріалу-паперу,але несе в собі глибокий зміст і
естетичну досконалість.
Витинанки виготовляли до різних подій в житті людини: до жнив-врожайна,до
заручин-заквітчана,до весілля - весільна,до Новорічних свят-Різдвяна.
В Україні витинанки з;явилися десь у 17-18 ст. Спочатку це були вироби зі шкіри.
Їх широко використовували ,як прикраси народного одягу –
кожухів,свиток,корсеток. А паперові народні прикраси зажили слави у 19 ст. Вони
були досить прості з чіткими графічними формами.
Спочатку прикрашали краї витинанок зубчиками,гребінчиками,стрілами,
Потім складали папір навпіл і робили візерунки за допомогою
кіс,павучків,завитків,крейцариків, кружечків. А з паперу складеного в декілька
разів-хороводи,стрічкові малюнки. Мережками з паперу прикрашали
полички,сволоки,стіни,горщики для квітів.
За призначенням витинанки поділялися на сюжетні і орнаментальні. З часом за
художніми особливостями витинанки стали поділятися на ажурні (зображення
міститься в прорізах) і силуетні( зображення виступає силуетом).
За витинанкою,яка містила сюжет як правило,можна було прочитати,що
відбувається в селі (оселі),хто народився,де весілля,які були свята.
Цей вид мистецтва завжди чарував людське око. В наш час він був незаслужено
забутий,а тепер починає відроджуватися.

В Україні витинанки найбільш прижилися на Поділлі,Придністров’ї та
Прикарпатті. Кожен з цих регіонів має свій неповторний сформований стиль.
У витинанках Придністров’я переважають багатоколірні квіткові
композиції:галузки,букети,вазони,що нагадують народні настінні
розписи.(Демонстрація зразків).
Подільські витинанки здебільшого одно-двоколірні,зате вирізняються багатством
орнаментальних мотивів. Тут і маленькі зірочки,і кружальця,і похилені віти дерев з
птахами і силуетами людей. (Демонстрація зразків).
Народні витинанки Прикарпаття здебільшого ажурні,у них переважають
геометричні візерунки у поєднанні з рослинами. Інколи трапляється зображення
тварин,птахів.(Демонстрація зразків).
Ми також з вами, діти,візьмемо в руки папір та ножиці і зробимо кожен свою
витинанку (діти працюють).
А зараз прикріпимо свої витинанки на дошку.(Діти прикріплюють свої витинанки
на дошку,розглядають виставку робіт).
Учень: Немов відтворення серпанку,
З паперу вирізані всі.
Ось перед вами витинанка Зразок чудової краси.
Легкі,прозорі мов пушинки,
Цілком нагадують вони
Серветки,зірочки,сніжинки Казковий витвір давнини.
Вчитель. Тепер ви зможете вдома прикрасити свою поличку для книжок,шафку
для посуду або сервант.
Наш захід закінчився,але впевнена, що ви не забудете це гарне мистецтво –
ВИТИНАНКА.

Витинанки Придністров’я
Витинанки Придністров’я

Витинанки Придністров’я

Витинанки Поділля

Витинанки Поділля

Витинанки Поділля

Витинанки Прикарпаття

Витинанки Прикарпаття

Витинанки Прикарпаття

Витинанки Поділля

Витинанки Поділля

