
ПОШУКОВИЙ ЩОДЕННИК
     У лісі, в лісі темному…



   
«Давайте  організуємо
     до Нового року 
     дітям гарну ялинку!».
                 П.Постишев
  Історія 
  ялинкових прикрас 
  крізь призму 
  радянської пропаганди. 



                            Крок 1.
                      Вибір теми

Обираючи тему, звертали увагу, 
щоб  було цікаво не лише для тих,
хто буде працювати над дослідженням, 
а й для тих,  хто буде знайомитись
з результатами нашої роботи.

Щоб сам процес підготовки був
захоплюючим і драйвовим.

Щоб залучити до роботи якомога
більше помічників: від однокласників, 
учнів школи, педагогів – до родини і друзів.



                       Крок 2.  
          Аргументація вибору.

І зрозуміли, що напередодні 
Нового року і Різдва, 
варто поговорити про такий обов’ язковий 
атрибут цих свят , як ялинкові прикраси.

Новий рік – це свято, оповите легендами
й романтичними історіями. 

Кожна традиція пов'язана з цікавими
фактами з минулого. 
Ось і новорічна іграшка також 
має свою історію.



Напередодні кожного Нового року 
ми дістаємо їх з картонних коробок,
обережно здмухуємо пил і
прикрашаємо ними ялинку. Пропонуємо 
поринути в цей магічний світ свята, 
атмосферу з ароматом хвої, свічок, дива.
І першими поміічниками в цій подорожі
стали наші бабусі та дідусі, адже їх
дитинство припало саме на ці часи. Зимові
канікули, хоч і без снігу, пройшли цікаво. 
Виявляється, кожна іграшка має свою
історію, і родинну також.
 



                       Крок 3

Вирішили залучити до роботи учнів 6-9 класів 
нашої школи: перед канікулами вони отримали
завдання – розпитати своїх дідусів та бабусь 
про те, як прикрашали ялинку в їх родині;
які ялинкові прикраси залишились з тих часів.
 
В січні на уроках етики діти 6-го класу розповіли 
такі цікаві історії!!! 
Показали фото і самі іграшки.
Для багатьох ці іграшки
були цілим  відкриттям,
вони таїли в собі стільки цікавого про їх родину. 



Як у  популярній дитячій пісні про ялинку
 “ У лісі, в лісі темному…” 
ми вирішили йти поступово 
до прикрашеної красуні, яка 
колись давно сяяла і радувала дітвору.
Спочатку дослідили історію ялинкових
прикрас ХХ ст., зосередившись 
на радянському періоді,
з грудня1935р., коли було 
«реабілітовано ялинку» 
і до кінця 80-х. 

Навіть не уявляли, як багато 
цікавого дізнаємось! 



                                    Крок 4
                           Творча майстерня

Нас так захопила ця робота, що було вирішено
прикрасити ялинку 
іграшками радянських часів.

Але, вивчаючи історію, ми звернули увагу, 
що найбільш раритетні іграшки,
є дуже рідкісними. 
Тому ми вирішили їх намалювати



З ’явилась цікава ідея: 
прибрати ялинку у стилі 
радянських часів. 

Зібрали іграшки,які змогли дістати, 
а інші вирішили створити своїми руками.

У нас була своя творча майстерня,
і у вільну хвилину ми могли прийти
і попрацювати. 

Робота виявилась цікавою і захоплюючою. 



                                         Крок 5
                            Подорож до музею

Де, як не в Музеї іграшок, дізнатись про те, 
які ялинкові прикраси випускали в 
радянські часи, що на них зображували і чому. 

Ми вирушили на екскурсію. 



                                        Крок 6
                                      В музеЇ

Було цікаво і пізнавально. 
Дізнались багато цікавого про історію 
ялинкових прикрас
починаючи з часів Мартіна Лютера. 
 
Але нас цікавив період ХХ ст., 
зокрема історія ялинкових прикрас
радянських часів. Тому замовили 
тематичну екскурсію.
Вдячні працівникам музею, 
що надали таку можливість.
Оскільки ми вже знайомились 
з історією іграшок, було цікаво побачити,
а також почути нове.



                                      Крок 7
                                Ідея фільму

А чому б не зафільмувати наш 
проєкт крок за кроком?

Нам сподобалась ця ідея
і ми почали роботу над відео.

Адже фільм збереже інформацію 
на тривалий час та надасть можливість
познайомити  інших з результатами 
нашої роботи.



                                      Крок 8
                                Перегляд фільму
          

Спочатку вирішили продемонструвати фільм 
нашим одноліткам. Дякуємо їм за підтримку.

Вдячні глядачам, які не лише 
переглянули фільм, а й підтримали бесіду,
розповіли цікаві родинні історії.
                                



 
                                           Крок 9
                                          Епілог

Працюючи над темою, ми зрозуміли, 
що історія повсякдення 
може бути цікавою, пізнавальною, захоплюючою.
Виявилось, що на розвиток виробництва
ялинкових іграшок істотний вплив 
мала радянська ідеологія: 
що зображувати, як прикрашати, як святкувати.
Правда, мало, хто замислювався над цим,
багатьох цікавило, щоб іграшка 
була красивою, незвичною. 
Ми, навіть,  почали розглядати, що зображено
на сучасних іграшках і аналізувати – чому. 
 

                                                                



•Творча група учнів 9-х класів 

     Київської школи 235 ім. В.Чорновола:
•Валерія Згода
•Ганна Гавриленко
•Марія Голуб
•Антоніна Цвіткович
•Михайло Воробйов
•Вікторія Андросова
•Софія Ненада
•Анна-Софія Білобровець
•Михайло Воробйов.
•Консультант: Світлана Майорова, 

     вчитель історії, правознавства 

     та громадянської освіти 



             Матеріали до 

  “ ПОШУКОВОГО 

                   ЩОДЕННИКА”        



         Творча майстерня
        (ВИГОТОВЛЯЄМО ІГРАШКИ)













          Сторінки історії 

       ялинкових прикрас



- Краса прикрас: історія України 

у ялинкових іграшках від 1920-х 

до сьогодні. Лада Лузіна

- Про що розповідають 

новорічні іграшки . Вікторія Іщенко

- Історія новорічної іграшки у 

понад 100 років. Наталія Захарченко



    



         



          



       



    



        



•           Список використаних джерел

• http://vycherpno.ck.ua/istoriya-novorichnoyi-igrashki

    -u-ponad-100-rokiv/  Історія новорічної іграшки у понад

     100 років. Наталія Захарченко
• https://projects.platfor.ma/elochnye-igrushki/ 

      Краса прикрас: історія України у ялинкових іграшках

      від 1920-х до сьогодні.  Лада Лузіна
• https://life.pravda.com.ua/society/2016/01/3/205576/ 

      Про що розповідають новорічні іграшки . Вікторія Іщенко
• https://unc.ua/uk/pochitat/elochnye-ukrasheniya-

    vremen-sssr-propaganda-ili-iskusstvo-133  

    Ялинкові прикраси часів СРСР пропаганда чи мистецтво
• https://www.ednist.info/news/31486 

     Історія ялинкових іграшок XX століття. Ірина Радченко
• https://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_srsr_borolys_iz_

    rizdvom_222369.html«Добрий вечір тобі, вільний 

    пролетарю!». Як у СРСР боролись із Різдвом
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• https://photo-lviv.in.ua/yak-svyatkuvaly-novorichni-svyata

     -na-halychyni-sto-rokiv-tomu/ Як святкували новорічні 

     Свята на Галичині сто років тому
• https://thestrip.ru/uk/prazdnichnyjj/vystavka-sovetskih-

     Elochnyh-igrushek-starinnye-elochnye-igrushki-istoriya-i-foto/

     Виставка радянських ялинкових іграшок. Старовинні ялинкові 

     іграшки: історія і фото Ялинкові іграшки 80-х

• https://www.radiosvoboda.org/a/24814235.html  Історія

     ялинкових іграшок: раритетні прикраси в музеї історії Києва. 
• http://www.vtvplus.com.ua/lang/ua/news/kherson/32842-

     pro-scho-mozhut-rozpovsti-yalinkov-prikrasi.html 

     Про що можуть розповісти ялинкові прикраси 
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