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Музей “ Криниця спадщини ”  

Пропонуємо Вам розповідь про 
експозиції шкільного 

етнографічного музею, який був 
створений два роки тому. 

Експозиції музею:  

1.Український національний одяг 

2. Обрядові рушники  

3. Вишивка  

4.Речі хатнього вжитку  

5.Писанкарство  

 

 

 



Український національний одяг 

Торкаючись музейних речей ми, немовби 

поринаємо в ті часи, ті події, про які 

читали в книжках чи бачили в кіно  



Обрядові рушники 

Черпаючи з цієї криниці цілющі краплини,  

ми стаємо духовно багатшими,  

міцнішими і щасливішими 

“ Два кольори мої, два кольори: червоне 

– то любов, а чорне – то журба…” 

“Хата без рушників, що родина  

  без дітей” 



Вишивка 



Речі хатнього вжитку   

Коли до історії можна доторкнутись –  
це здорово! 



Писанка – це неповторне багатство. 
Його треба берегти, як безцінний скарб!  
 
Писанка – це пташине яйце, розписане 
мініатюрним орнаментом. 
 
Назва її походить від слова “писати” , 
тобто прикрашати орнаментом. 
 
 
 

Писанкарство  



Писанка «Берегиня» 
 Звичай виготовляли писанки та крашанки виник в 

Україні дуже давно, ще до християнських часів.  

 
 Це підтверджує випадково збережений 

експонат “Берегиня”.  

 Писанка – одна із стародавніх форм 
Українського народного розпису, в якому 
наші пращури втілювали нові прагнення, 
віру. 



 
     Особливості орнаменту  

писанок 

 Ламаний хрест – це давній символ вогню і сонця. 
Таку писанку дарували на вдачу та щастя.  

 Риба – символ Ісуса Христа  

 Крапка – символ здоров'я. 

 Ружа - символ сонця. Таку писанку дарують на 
щастя.  

 

 

Різні місцевості України  

мають свої особливі  

орнаменти й кольори. 



 
     Особливості орнаменту писанок 

 Хрест – символ чотирьох стихій світу – вогню, 
води, повітря і землі. Зараз – це символ 
християнства.  

 Листя дуба – символ чоловічої сили, гідності та 
довголіття.  

 Мак – символ нев'янучої молодості та дівочої 
чарівності.  

 Яйце з трикутником – символ достатку в оселі.  

 Яйце з квіткою дарували молодій жінці, що 
готувалася стати матір'ю.  

 

 

 



 
     Значення кольорів писанок 

 Жовтий – символ сонця і зірок, врожаю. 

 Чорний – колір радості та повноти духу, любові.  

 Зелений – пробудження природи. 

 Синій – небеса, вода, повітря. 

 Блакитний – здоров'я.  

 Білий – чистота.  

 Коричневий – у різних відтінках:  

 чорний – символ землі  

 чорний з білим – пошана до померлих, подяка за охорону від злих сил 

 

 

 

 

 

 



Майстер – клас “Писанкарство” 



Виставка “ Великодні дзвони“ 



 
     Пам'ятник Писанка в Коломиї 



 
     Пам'ятник Писанка в Канаді 




