
Хліб - всьому голова. Урок-виставка 

 

Мета: Узагальнити вивчений матеріал. Наголосити на значенні хліба у харчуванні 

людини. Ознайомити учнів з обрядами та звичаями нашого народу, де вшановується хліб. 

Виховувати   пошану   до   хліборобської   праці,   до   хліба   як   святині. 

Ознайомити учнів з професіями, пов'язаними з виготовленням хліба. 

Зміст роботи: Організувати виставку виробів хлібопекарської промисловості 

міста, а також хлібопекарських виробів, виготовлених в домашніх умовах ученицями, їх 

мамами та бабусями. Підготувати виступи учнів з повідомленнями про походження 

хлібних злаків, про обряди і звичаї нашого народу, в яких пошановується хліб, вивчити з 

учнями музичні і літературні твори, прислів'я і легенди, пов'язані з хлібом. 

Підготовка класу:  Урок проводити у святково прибраній класній кімнаті, де на 

столі на вишитих рушниках виставлено хліб і різні вироби з тіста. Учні сидять півколом. На 

стінах плакати з висловами про хліб. 

Учителька: "Земля на зерняткові стоїть..." - так говорять у народі, бо саме на 

колосках звичайних і водночас дивовижних з віку у вік трималася людська доля. Сьогодні 

ми поговоримо про хліб. З поваги до хліба починається людина, адже це свята повага до 

праці людської, до землі годувальниці і до самої людини. 

 

1. Бесіда для виявлення знань учнів з теми 

Учителька: Хліб належить до особливо шанованих символів українського народу. 

- Що ж означає слово хліб? 

Учні: Хліб - це зерно, яке перемелюють на борошно. Хліб - це випечений виріб із 

борошна. Хліб - це пшениця в полі. 

- Які професії, пов'язані з хлібом, ви знаєте? 

Учні розповідають про професії хлібороба, пекаря, кондитера. 

 

2. Бесіда з використанням художнього читання поезії і прози   

Учителька: Із давніх-давен знали, що давньоруське слово "жито" походить від 

слова "жити". Є хліб - є життя. Народна мудрість зберегла чималу скарбницю прислів'їв, 

загадок, віршів, легенд, казок про хліб. Серед нашого населення особливо поширені 

прислів'я та приказки. Дівчата, а які ж приказки знаєте ви?  

Учні називають: 

Хліб - усьому голова,. 

Хліб житній - батько рідний,  

Гречана каша - мати наша, 

Хліб - батько, вода – мати, 

Без хліба немає обіда, 

Хочеш їсти калачі - не сиди на печі. 

Учителька: Існує чимало легенд про виникнення хліба. Які легенди знаєте ви?  

Учні:  

Люди почали займатись землеробством ще від того часу, як Адама і Єву Бог вигнав із 

раю. Принаймі так думали наші предки. Вигнані із раю сім днів голосили навпроти 

райських воріт, припавши до землі. Бог послав ангела сказати Адаму і Єві, щоб вони взяли 

землі, змоченої їх сльозами, і посіяли її. Там, де посіяв Адам, виросла пшениця, де сіяла 

Єва - коноплі. 



Учителька: Це легенда. На сьогодні відомо понад десять тисяч сортів пшениці. А 

предкам їхнім, як вважають учені, був колос-однозернятко. Ріс він у ті далекі часи 

переважно на узліссях, полюбляв сухуваті пагорби. Саме там оселялися люди і для 

вирощування вони обрали насамперед цю рослину. Пізніше стародавні шумери, 

єгиптяни і греки вирощували двозернятку. Минули тисячоліття, невпізнанно змінився 

пшеничний колос. 

Учні:  

вірш Андрія Малигика.       'Зерно'' 

Били його на токах залізних,  

Пересипали в ночах запізних,  

Жаром термітним пекли під боки,  

Щитом броньованим толочили,        

І випивали останні соки,                      

І виминали двожильні жили.                     

В землю ввігнали за мить єдину,  

Зеренце, зерно, хлібну зернину.  

Воно ж, як людина, забувши втому,  

Чекало весни й молодого грому,  

Росло, підвелось, перейшло обніжками,    

Перед руїнами, біля хати,                       

Й пошкандибало зеленими ніжками.  

Людину нагодувати. 

 

Учителька: Хліб - поняття багатогранне. Пшениця, ячмінь, жито, просо, 

кукурудза - все це хлібні злаки. Кожен з вас знає, що головний злак на землі - пшениця. 

Мабуть, звідси і пішло "хліб - усьому голова". Ніхто сьогодні не може назвати імені тієї 

великої людини, яка винайшла хлібопечення, того, хто змолов зерно, виготовив   

борошно, а потім спік із тіста в гарячій печі запашний, духмяний коровай чи паляницю. 

 

Учні:  

Вірш В.Симоненка "Перший" 

 Першим був не Господь і не геній,  

першим був - простий чоловік,                  

він ходив по землі зеленій  

і, між тим, хлібину спік.  

Та нехай над землею година  

чи негода лютує й реве –  

вічна мудрість простої людини  

в паляниці звичайній живе. 

Учителька: Довгий і нелегкий шлях від пшеничного колоска до смачного 

короваю. Ще з давніх-давен наші предки знали ціну хліба. Він ніколи не діставався легко. 

Шматок хліба для бідної людини був дорогоцінним скарбом. Різали хлібину ниткою, щоб не 

кришилась. Недаремно кажуть: "Найсмачніший хліб од свого мозоля". Про бережливе 

ставлення до хліба є багато оповідань, віршів, пісень.  

Учні:  



М Рильський    "Не кидайсь хлібом"  

Не кидайсь хлібом, він святий! –  

В суворості ласкавій, 

Бувало, каже дід старий 

Малечі кучерявій. 

Не грайся хлібом, тож-бо гріх! - 

Іще до немовляти, 

Щасливий стримуючи сміх, 

Бувало каже мати. 

Бо красен труд, хоч рясен піт, 

Бо жита дух медовий 

Життя несе у людський світ 

І людські родить мови. 

Хто зерно сіє золоте 

В землі палку невтому, 

той сам пшеницею зросте 

на полі вселюдському. 

Учителька: Повага до хліба склалася в народі давно. В урочисті дні люди клали 

коровай на почесне місце. Будь-яке свято чи обряд не обходилося без паляниці. 

Народжувалася дитина - йшли з хлібом, виряджали в дорогу з хлібом в рушнику, 

справляли весілля чи будували хату - неодмінно приходили з книшем, дорогих гостей також 

зустрічали хлібом-сіллю. 

 

3. Літературно-музична композиція 

Ведуча: Шановні батьки, гості запрошуємо Вас до нашої господи на хліб та сіль, на 

слово щире, на бесіду мудру. 

Учні:  

1. Ми хлібом-сіллю друзів зустрічаєм.  

Хай в світі буде більше в нас братів,  

Хай в кожній хаті будуть короваї,  

Щоб люд ніколи хліба не просив. 

2.  Ми — хліба творці, вороги пітьми,  

І доки сонце живить наші мрії,                      

На рідній ниві будемо людьми.                       

Ми — хліборобський рід — Івана і Марії. 

Ведуча:   У  давніх  обрядових  піснях  хліб  звеличували  як  основу  добробуту 

селянина, виконавці обряду зичили господареві хлібних достатків. 

Учні засівають присутніх пшеницею. 

Учні: 

3. На щастя, на здоров'я, на новий рік,  

Щоб краще родило, як торік.  

Сійся, родися жито, пшениця,  

І всяка пашниця. 

4. Роди, Боже, жито, пшеницю, 

всяку пашницю без кукілю,     

без метлиці, на білі паляниці. 



5. Сійся, родися жито, пшениця,                   

Всяка яриниця.  

На щастя, на здоров'я, на цей новий рік! 

Щоб вам ліпше велося, ніж торік! 

Співоча група виконує пісню про хліб. 

Ведуча: Легенда розповідає: Якось засперечались орач, сівач, пекар. Орач твердив, 

що хліб творить земля, сівач казав - сонце, пекар - вогонь. "Ви забули про людину, - 

мовив мудрець, - хліб - творіння рук людських". 

Учні:  

Вірш "Хліб" 

Коли на стіл гарячий коровай  

Кладе твоя матуся сива,  

Ти не соромся, синку, запитай:  

Чиї ж це руки виплекали диво?  

Хто не доспав замріяних ночей 

 І знемагав у спекотну годину?  

Тривожний час кому біля очей  

Завчасно проснував старечу павутину?  

У світлій праці щастя на землі  

Встає для нас за ясним видноколом.  

Цілую хліб гарячий на столі,  

Що пахне сонцем, щедрістю і полем. 

Ведуча: "За всіх часів у всіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі 

хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і дум, 

продовжувала родовід..." - казав відомий дослідник народної творчості В.Скуратівський. 

У віршах, оповіданнях, казках згадується хліб, і скрізь він названий "золотим". 

Хліб порівнюється із сонцем, і це - справедливо. 

Учні:  

П.Воронько 

Осінь брала відра золоті,  

Пшениці озимі поливала, 

 Потім сіла на людськім путі  

І зернятка дітям роздавала.  

Не прості зернятка — золоті. 

 

Б.Олійник 

У руки беру колосок золотий,  

Він сповнений слави людської,  

В нім дівчини чую я голос дзвінкий,  

Новатора і ланкової. 

  

М.Рильський 

Хто зерно сіє золоте,  

В землю палку, невтомну,  

Той сам пшеницею зросте,  



На полі вселюдському. 

 

Ведуча: Хліб святий і ставитися до нього потрібно зі святістю. Недаремно у 

щоденній молитві люди щиро повторювали і повторюють: "Хліб наш насущний дай нам 

щодня...". З хлібом, кажуть, і пісня миліша, і хата тепліша. 

Учні:  

Хліб священний лежить на столі -  

Запашний і рум'яний, високий.  

Знають добре старі і малі,  

Що то рук хліборобських неспокій.  

Хліб священний лежить на столі,  

В нього запах жнив'яного літа.  

Хай завжди буде хліб на столі  

І, як сонце, сіяє над світом. 

 

4. Бесіда про професії, пов 'язані з виготовленням хліба, 

ознайомлення з хлібобулочними виробами  

Учителька: Хлібом могутня наша Україна. Хліборобський рік безперервний. Один 

хліб у коморі, в засіках, а наступний вже стелиться зеленими нивами, вже чекає сонця, 

вологи, людського догляду. Від жниварської осені хлібороб очікує весни, від засівної весни 

живе до наступної осені. Силу своїх рук, натхнення душі хлібороб віддає землі. Він не знає 

відпочинку в думках про хліб. Без хліба люди - сироти, а земля - страдниця. А в бережливих, 

добрих руках господаря - земля — годувальниця, бо хліб святий на ній зрощений. 

Хлібороб розповідає про свою професію. 

Учителька: Скільки смачних виробів випікає наша хлібопекарська промисловість? 

Всього не перелічити. Попросимо розказати про ці вироби нашу гостю. 

Виступає пекар-кондитер і розповідає про види хлібобулочних виробів. 

Учителька: В українських родинах здавна у неділю і свята з житнього або 

пшеничного борошна пекли пампушки, пиріжки з сиром, маком, картоплею, капустою, 

ягодами, також пекли коржі, млинці. А що нині випікають з борошна, крім хліба - про це 

нам розкажуть наші господиньки, які зі своїми мамами спекли і хочуть пригостити нас 

своїми виробами. 

Ведуча: 

Ходіть усі до хати 

Страви наші куштувати  

З жита та пшениці,  

Гарні паляниці.  

Всіх ми  почастуєм! 

Виступають учениці з розповідями про сучасні рецепти випічки, які випікають у 

них вдома. 

Присутні пригощаються виробами, випеченими мамами учениць і знайомляться з 

рецептами. 

Ведуча: Хліб на столі. Зайшовши до хати, возрадуймося його присутністю, 

освятімося його терпким запахом, віддаймо пошанівку тим, хто зростив, виколосив і 

розмолов у семи млинах мучицю, руками, котрі подарували духмяні, схожі на сонце, 



паляниці. Хай завтра він - совість наша - буде в хаті, як диво лежатиме, прикритий 

вишитим рушником, свіжий та святий. І найпершою молитвою нашої духовності 

воздається хвала хлібові. Знімімо перед ним капелюхи, уклонімося, аби одвічно він був на 

нашому столі, щоб не глевкотів і не черствів, бо коли черствіє хліб, то і душі черствіють, а 

відтак, якщо черствіють душі - неодмінно зачерствіє хліб - наша совість. 

Співоча група співає пісню "Ой зелене жито, зелене... ". 

 

Шушкевич А.Ф.,  

Вчитель трудового навчання Тернопільської ЗОШ №11 

 

 

 


