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В залі, де проводиться конкурс оформлюється    книжково-ілюстративна 

виставка або викладка: «Міфи і століття». Легенди розповідаються у 

музичному супроводі. 

   

 Ведучий 1. Ніхто не знає, коли вперше людина замислилася, чому 

вранці сонце підіймається, чому весною розливаються ріки, звідки 

на Землі з'явилися люди, рослини, тварини. І людина стала 

вигадувати різні історії. Про богів, котрі вершили долі, і маленьких 

домашніх божків, які частенько заважали. Складалась ціла система 

уявлень первісної людини про світ – те, що ми називаємо одним словом - 

міфологія. Пройшли століття, а міфи все ще живуть в нашій культурі, в нашому 

житті. 

 

 Ведучий 2. А зараз ми згадаємо ті часи, коли міфологічні герої дружно жили 

разом з людьми. Боги іноді спускалися зі своїх висот, і навіть перетворювались 

на людей. 

Почнемо з сотворіння світу. Послухайте і відгадайте, якому народові 

належить цей міф: «З самого початку була тільки Велика Мати, і 

новонароджений світ лежав на її теплих колінах… Як звали Велику Матір? 

Мабуть, Жива-Живана, бо від неї пішло життя. А ще Велика Матір посадила 

велике дерево, аби воно обвило своїм корінням землю, а гілками небо. Земля і 

небо ще не мали свого призначення, не знали, для чого народжені. Але потім, 

побачили одне одного і потяглися назустріч. І веселе, гомінке весіннє життя 

почалося під лагідним поглядом Великої Матері».  

Цей міф належить слов'янам. 

 

Ведучий 1. Продовжуємо слов'янську тему, але тепер ми будемо ставити 

запитання, а ви – відповідати. 

1. Ця богиня не мала храму в містах і селах, а тільки на полях Київських. 

Істукан її – жінка з трьома головами?       (Триглава) 

2. Покровитель домашньої худоби?          (Велес)    

3. Веселий і прекрасний бог, одягнутий в легку одежу, який тримає в руках 

квіти і польові плоди, на його голові вінок з купальниць?                                                                          

(Купайло) 

4. Молодий рум'яний русокудрий бог у васильковому вінку?          (Догода)                                                            

5. Ворота храму цього бога не можуть бути відчинені доки перші промені сонця 

не впадуть на його лице?          (Світовид) 

6. Як звали єдинорога слов'яни?  (Індрик-звір, всім звірам батько, жив на 

острові Буяні) 
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7. У свиті якого слов'янського бога перебував на службі змій?          (Перуна) 

 

Ведучий 2.  До вашої уваги -  конкурс – лото. За умовами цього конкурсу – 

ведучі ставлять запитання і пропонують три варіанти відповідей. Маючи дві 

спроби, ви повинні правильно відповісти. 

1. Коли цвіте квітка папороті? 

   - в ніч на Трійцю;      - в ніч на Івана Купала;    - в ніч на Спаса 

 Одному хлопцеві таки повезло і він став свідком, як зацвіла квітка 

папороті. Про це розповідає легенда. 

Жив у селі непоказний з виду парубок, такий собі звичайний, нічим не 

примітний. Йому дуже подобалась одна дівчина з села та він не насмілювався 

навіть підійти до неї. Одного разу наважився він розповісти усе своїй старій 

бабуні. 

  - Вона така гарна, така жвава і весела, бабусечко,- жалівся бідний хлопець 

старенькій.- А я… та що там казати, чи ж така красуня погляне коли на мене? 

   - Я знаю, як тобі зарадити, синку,- відповіла стара.- Коли ще моїй бабі її 

баба розповідала, що раз на рік, на початку літа настає ніч, коли великий бог 

Перун кидає свій небесний вогонь на лісову папороть. І от того вогню кущі 

папороті розквітають яскравим цвітом. Коротку мить горить той цвіт на лісовій 

рослині, але якщо комусь пощастить зірвати жар-квітку, навчиться він 

чарувати, знатиме всі таємниці світу, а ще стане надзвичайно вродливим і вічно 

молодим. 

    І ось настала довгождана ніч. Вже зовсім стемніло. Де-не-де тріщали 

кущі, час від часу пугукали сови. Хлопцеві стало моторошно. Він почав 

молитися: «О, великий Перуне, ти все бачиш і все знаєш! Дай вогню! Запали 

цей зелений кущ божественним цвітом! Благаю тебе, зглянься!» 

    Спалахнула сліпуча блискавка, прогуркотів грім і на високих зелених 

стеблах лісової папороті з'явилося дивне сяйво. Хлопець простягнув руку і 

зірвав одне стебло. Враз дивовижний вогонь наче увійшов до тіла парубка, 

проник у саме серце і воно сповнилося відвагою та впевненістю. 

    Коли хлопець повертався в село, з берега річки якраз ішли дівчата. Як 

тільки дівчата побачили хлопця, то поставали як вкопані. Вони впізнавали і не 

впізнавали його. А хлопець відважно підійшов до своєї дівчини і подав їй руку. 

І дівчина, зачарована вродою та сміливістю юнака, пішла за ним, забувши про 

подруг і про все на світі. 

    А зараз, кажуть, якщо зірвати цвіт папороті, то з тим цвітом у серце 

людини увійде все, про що вона мріє, і знатиме вона усі таємниці світу і 

навчиться чарувати. 
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Ведучий 1.     Друге запитання. Дажбог – це: 

     - бог дощу;                - бог повітря;                - бог сонця 

3. Як звали дружину Дажбога: 

     - Дана;                       - Лада;                       - Марена 

    Особливо прекрасною в уяві прадавніх слов'ян вічно юна і чарівна Дана, 

богиня води, - Діванна. Дівонія чи Діва так її ще називали. В образі Дани менше 

золота, більше срібла, більше блиску, смарагдів та перлів. Ті перли в уборі 

Дани – то вранішня роса. Можливо саме тому деякі слов'янські народи 

називали Дану Богинею-Зорею. 

    Існує повір'я, що Зоря жде додому милого і вистелює йому стежку 

дорогими килимами, мостить мости, садить виноградні сади, засіває поля 

дорогими перлами. І коли, нарешті, сходить сонце – сам Дажбог приходить до 

дружини - увесь світ укривається перлами роси, сади і ліси стоять обсипані 

дрібними росяними краплями. Од живучої тієї роси ростуть і розцвітають сади 

та наливається солодким соком виноград. Вогонь і вода продовжують саме 

життя. 

    Деякі вчені кажуть, що від імені Дани походять назви найбільших 

слов'янських річок: Дон, Дніпро, Дністер, Двіна, Дунай. 

    А в народних піснях, як згадка про особливу пошану до богині, 

залишився, на перший погляд, незрозумілий сьогодні приспів: «Ой, дана, ой, 

дана, дана!» 

 

Ведучий 2. Багато міфологічних персонажів прожили довге життя в російських 

народних казках. Баба Яга і Кощей, русалки, лішаки, змій-Горинич і Фініст- 

ясний сокіл. Є така казка – «Іван – коров’ячий син» у віршованому перекладі: 

   Скачут братья на опушку,                

   Видят ветхую избушку.                    

   Тут, решают, будем жить,               

   Чудо-Юдо сторожить.                        

   Пообедали три брата.                        

   Молвит сын коровий:                           

 «Надо одному из нас не спать,            

   Мост Калинов охранять».                    

   В первый вечер                                     

   В караул пошел царевич.                    

   Вышел, точно на парад,                      

   И – уснул в дозоре брат.                   

    Но коровий сын не дремлет.             

    Взял с собой он щит и меч 
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    И границу стал стеречь. 

    Сине море всколыхнулось, 

    Воронье вдруг встрепенулось, 

    Раскричалось на дубах. 

    И неведомо откуда 

    Появилось Чудо-Юдо 

    О шести о головах. 

    Встал Иван из-за куста 

    У Калинова моста и сказал: 

    – Довольно хвастать 

    И на Русь ночами шастать! 

    Шесть голов – один конец. 

    Так-то, - молвил молодец. 

   Чому зустріч героя з нечистою силою зазвичай проходить на мосту або 

на березі річки? 

  (В міфології царство смерті часто пов'язується з річкою. Річка – це водорозділ 

між життям і смертю. Зло треба зупинити саме біля річки і не пустити його в 

світ живих). 

 

 Ведучий 1. А зараз ми згадаємо давньогрецьку міфологію, мабуть, 

найпоширенішу у всьому світі. 

Відомим античним автором Гомером, крім «Іліади» та «Одісеї», були 

написані ще гімни богам. Вважається, що їх – 34. Я наведу цитати з 

Гомерових творів, а ви спробуєте відгадати, про якого бога іде мова. 

 

1.  «Песня моя – к прекрасной и златовенчанной. 

В пене воздушной пригнало ее дуновенье Зефира 

Влажною силой своею».                                                   (Афродита) 

2.  «Песня о боге великом, владыке морей… 

Землю и море бесплодное он  в колебанье приводит».     (Посейдон) 

3. «Зевсова сына… пою… 

Некогда, тяжко трудися на                                                                                                                                          

Службе царю Еврисфею, 

Страшного много и сам 

Совершил, да и вынес немало».                                          (Геракл) 

4.   «Пред Зевсом эгидодержавным 

 Прыгнула быстро на землю она 

 Из главы его вечной. 

Острым копьем потрясая».                                                    (Афіна) 
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5.    «Воспевает и лебедь тебя под 

         Плескание крыльев, 

         Также и сладкоречивый певец с 

         Многозвучною лирой».                                                 (Аполон) 

6. Великий співак, жив у Фракії. Його дружина – прекрасна німфа? 

                                                                                    (Орфей та Еврідіка) 

7. Як виглядав мінотавр?    (Людина-бик: голова і хвіст – бика, тіло – людини) 

8. Хто такий єдиноріг?       (Кінь з довгим прямим рогом на лобі) 

9. Послухайте, будь ласка, уривок з міфу, в якому будуть пропущені деякі назви 

та імена і відгадайте їх. 

   «На самій вершині Греції (Олімп) правлять світом боги-олімпійці. В золотому 

палаці на золотому троні сидить грізний бог-громовержець (Зевс). Спочатку 

був тільки вічний хаос. Із хаоса виникла та, що дарує життя – земля (Гея). А 

Землю накрило небо (Уран). 

 

Ведучий 2.  Знову пропонуємо конкурс-лото, вже з давньогрецької міфології. 

1. Гея – це: 

    - богиня води;            - богиня землі;               - назва міста 

2. Що робив батько Зевса Крон зі своїми дітьми? 

   - навчав їх різним ремеслам;  - відсилав на Олімп;   - ковтав їх 

3. Як звали дружину Посейдона? 

    - Афіна;                   - Амфітрита;                       - Артеміда 

4. Як звали бога війни у греків та скіфів? 

    - Арес;                     - Зевс;                                    - Атей 

5. Ім'я  бога  шлюбу? 

    - Ерот;                     - Гіменей;                             - Амур 

6. Що означає ім'я Пандора? 

    - вісниця нещастя;                             - наділена всіма дарами;   

                              - створена із землі і води 

7. Причина війни між ахейцями і троянцями? 

    - бажання ахейців захопити Трою; 

    - непорозуміння між Менелаєм та Гектором; 

    - найвродливіша жінка світу – Єлена. 

 

 

 Ведучий 1.   Ви, напевно, зустрічалися з тим, що той самий бог має 

два імені, причому кожне з них відоме. Це сталося тому, що римляни 

перейняли грецьку міфологію і всіх грецьких богів, тому більшість 

богів мають подвійні імена. 
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Але римські боги не спускалися на землю й не показувались людям так охоче, 

як грецькі. Вони тримались на відстані від людини. 

Пропонуємо міні-конкурс «Доміно» (ведучий називає ім'я з грецької міфології, 

а ви – з римської): 

            Зевс – Юпітер;                            

            Гера – Юнона;                            

            Посейдон – Нептун;                  

            Афіна – Міневра;                       

            Геракл – Геркулес;  

            Арес – Марс; 

            Діоніс – Вакх; 

            Гермес – Меркурій; 

            Афродіта – Венера.  

 Була у римлян богиня домашнього вогнища – Веста. Оскільки римляни 

дуже поважали сімейний побут, Веста грала особливу роль в римській релігії, а 

її жриці – діви-весталки – користувалися загальною повагою. До них було 

настільки трепетне ставлення, що коли вони на вулиці випадково зустрічали 

засудженого   злочинця, то він отримував помилування. 

    Всього весталок було шість, це були дівчата із знатних сімей, вибрані 

верховним жрецем для служіння богині протягом тридцяти років. Весталки 

брали участь в багатьох святах, але головне – вони повинні були підтримувати 

священний вогонь у вогнищі Вести. Цей вогонь символізував вічну могутність 

Рима. 

    Весталки не могли виходити заміж, за порушення обітниці   їх могли 

спалити заживо. 

    Весталки уособлювали   душу Рима, але імператор Граціан, який 

негативно ставився до язичництва, перестав платити їм жалування, передавши 

ці гроші на імператорську поштову службу. Остаточно заборонив язичницькі 

культи імператор Феодосій в 394 році н.е., і вогнище Вести погасло назавжди. 

 

Ведучий 2. «Човен підплив до кам’яних воріт і зупинився. З печери 

виповз змій на ім'я Вартовий Пустелі. Він та інші брамники, які 

стерегли вхід у потойбічний світ, зайшли на човен і приєдналися до 

свити бога Ра, щоб супроводжувати сонячного бога під час нічного 

плавання. 

Кожну ділянку човен вічності повинен пропливти в суворо відведену годину. 

Всі ворота охороняються чудовиськами, треба знати магічні заклинання, щоб 

пройти повз них». 

       В якій країні склали цей міф?                              (в Єгипті) 
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     Давайте згадаємо єгипетську міфологію. 

1. Кожний єгиптянин повинен був прочитати священний папірус, і не просто 

прочитати, а знати всі заклинання, щоб пройти суд. Як називалась ця книга? 

                                                                                         (Книга мертвих)   

2. Який бог вершив суд у потойбічному світі?                   (Осіріс)  

3. Що зважували на терезах після смерті? 

             (Серце. Серце померлого повинно було мати таку вагу, як перо богині 

справедливості Маат. Якщо воно було важче, людина позбавлялася права на 

воскресіння)  

4. Як звали богиню кохання та музики?                                 (Хатор)                                                    

5. Хитрий бог, який навчив єгиптян читати і писати? Покровитель ліків та 

магів.                                                                                       (Тот) 

6. Цей бог створив себе сам.                                                   (Птах) 

7. Чиє обличчя найчастіше зображувалось на сфінксах?        (Обличчя фараона) 

 

Ведучий 1. До вашої уваги ще декілька запитань, а ви дайте відповідь за 

принципом лото. 

1. Бог Ра – це: 

    - бог сонця;                   - бог неба;                   - бог землі 

2. Ра мав голову: 

    - орла;                            - сокола;                      - лева 

3. Найулюбленіша богиня єгиптян: 

     - Геба;                            - Нефтіда;                   - Ізіда 

     Найулюбленішою богинею єгиптян була богиня родючості, води та вітру, 

сестра і дружина Осіріса – Ісіда, або Ізіда. 

Її вважали символом жіночності, подружньої вірності, а ще покровителькою 

мореплавців. І всі розповіді про Ісіду пов’язані з міфами про Осіріса. В цих 

міфах вона – вірна віддана дружина, дбайлива мати. 

Після того, як Сет убив Осіріса, Ісіда відшукала тіло коханого чоловіка і 

здійснила поховальний обряд. А потім сховалася від усіх, щоб народити і 

виростити сина Осіріса – Гора. 

Гор, або Хор у перекладі означає «висота», «небо». Його зображали чоловіком з 

головою сокола. 

Син Ісіди та Осіріса – це месник за смерть батька, борець за 

справедливість, спадкоємець царського трону. 

 

Ведучий 2. Вивчаючи міфологію, ви змогли переконатися наскільки цікаві 

стародавні народні оповіді. Причому це не казки, які вже у стародавні часи 
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сприймалися як вигадки, плід фантазії, а до міфів ставилися як до імовірних 

подій. 

      Сподіваємося, що під час конкурсної програми вам було цікаво 

позмагатися, згадати відомих богів та героїв, дізнатися багато нового. 
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