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Великдень — це день, коли душа очищується і душа наповнюється радістю і
світлом. У цей день наші пращури виконували багато традицій, які допомагали їм
очищати душу і робити свято світліше і радісніше.

1. Історія Пасхи
«Христос Воскрес!», — такими радісними словами починаємо ми зустрічати світле
свято Великодня або Воскресіння нашого спасителя Христа. У світлу Христову неділю
прийнято радіти і розговлятися після суворого семитижневого поста. Столи ломляться від
ласощів, серед яких незмінні страви свята — паски, паска з сиру і фарбовані яйця. Люди
веселяться і христосуються, діти грають. Але чи багато хто з нас пам'ятають, яка
насправді історія Пасхи?
Якщо ми звернемося до Біблії, то побачимо, що Великдень — це свято позбавлення
єврейського народу від рабства. Історія Великодня згадує про те, як єгипетський цар,
незважаючи на передбачення Мойсея, обраного Богом пророком, не бажав відпускати
євреїв із рабства. Тоді Бог допоміг євреям звільнитися, наказавши їм помазати двері своїх
будинків кров'ю молодого ягняти. Вночі ангел пройшов по Єгипту і повбивав усіх
первістків, але не зачепив відмічені кров'ю житла. Злякавшись, фараон вигнав євреїв, але
швидко схаменувся і пустився за ними слідом, проте Бог розсунув води Червоного моря і
провів євреїв по його дну, а фараон так і потонув у безодні. З тих пір євреї святкують
Пасху.

Сьогодні у кожного з напрямків віри є своя Пасха: православна, католицька та
іудейська. Однак від цього свято не втратив сили та урочистості.
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Примітно, що свято це не має визначеної дати, але щороку проходить в одне з
весняних неділь. За тиждень до свята люди зривають гілочки верби і ставлять їх будинку в
воду, тому така неділя називається Вербною. Вважається, що саме вербами був встелений
шлях рятівника роду людського в Єрусалим. Починаючи з Вербної неділі, кожен день
тижня становить Страсну седмицю. У цей час християни готуються до великого свята,
наводять чистоту в будинках, печуть паски і розфарбовують яйця. Вважається, що все це
потрібно зробити до п'ятниці, якій передує Чистий четвер.
Сьогодні багато хто сприймає Чистий четвер, як день, в який обов'язково потрібно
вимити будинок і всіх членів сім'ї, проте історія Великодня нагадує, що Чистий четвер
служить, перш за все, для очищення чи не тіла, але душі, для сповідей і молитов, для
покаяння і причащання. Страсна п'ятниця — знаменує собою смерть Христа, розп'ятого на
горі Голгофа. Велика субота — день особливий, коли віруючі можуть прийти в печеру
Гробу Господнього і побачити благодатний вогонь, що виникає щороку в цей час сам по
собі. Цього ж дня в церкві відбувається освячення великодньої їжі, а опівночі відбувається
хресний хід.
Історія Пасхи Христової свідчить, що в неділю, на третій день смерті Ісуса, печера,
в якій був похований син Господа, і яка охоронялася стражниками, виявилася порожньою.
У деяких джерелах згадується про те, що лікар Гермідій, що прийшов до печери
недільним ранком побачив фігуру людини, що світиться над землею, за іншою версією
пропажу тіла Христа виявили жінки, що прийшли до печери з пахощами для тіла
рятівника. Одне залишається незмінним — Ісус воскрес з мертвих. І з тих пір люди
святкують його воскресіння, називаючи його — «Великдень». Історія свята послужила
виникнення багатьох традицій і звичаїв.
Так, наприклад, виник звичай
красити яйця. Історія Великодня згадує,
що коли імператор Тіверій, який
засумнівався в словах святої Марії,
вигукнув, що людина не може
воскреснути, подібно до того, як білому
яйцю не стати червоним, Господь
здійснив чудо, і біле яйце забарвилося
червоним кольором. Є й більш просте
пояснення такої традиції. Заборона на
вживання в їжу яєць під час посту
призвів до того, що люди, які ув'язнили
курей, помітили, що якщо в лушпинні від цибулі пофарбувати яйця, то вони можуть
зберігатися один-два тижні.
З самого ранку люди христосуються, обмінюються яйцями, тричі цілуються.
Влаштовують змагання, б'ються фарбованими яйцями і той, у кого яйце залишилося
цілим, забирає собі «побиті» яйця. Дітлахи влаштовують катання яєць з гірки. Покотила
далі всіх яйце належить переможцю. Всі вірять, що на Великдень можна побачити диво.
Кажуть, що рано вранці можна застати момент, коли «грає сонце».
Джерело: http://faqukr.ru/dim-i-sim-ja/53915-zvichai-j-istorija-pashi.html
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2. Цікаві звичаї на Пасху
Відомі також такі звичаї: перед тим, як з’їсти свячене самому, господар йшов з
освяченим насамперед поміж худобу, христосався (цілувався) з нею, сповіщав «Христос
воскрес!», а хтось із присутніх відповідав за худобу: «Воістину Воскрес!». Тоді господар
торкався тричі свяченим кожної худобини і вимовляв: «Аби ся так не брало вівці (чи
корови, чи чого), як ніщо не візьметься свяченої паски». В іншій околиці Галичини було
записано інше висловлювання: «Який дар красний, так і аби Бог дав телиці (ягниці, чи що)
красні». Потім обходив із освяченим сад, пасіку, город, відповідно примовляючи.
Нарешті, всі входили до хати, де господар благословляв дітей, що ставали перед
ним навколішки: «Аби вам розум так скоро розв’язувався, як ці бесаги (торба) скоро
розв’язуються». У кого була дівчина на виданні, клали їй паску на голову: «Аби-сь у
людей була така велична, як ця паска пшенична!» Малу дитину клали в спорожнену від
свяченого торбу: «Аби-сь так скоро росло, як паска скоро росте». Після розговин молодь
ішла звичайно під церкву, де розпочиналися великодні забави — веснянки, також гаївки у
супроводі відповідних пісень. У житті молоді великодні забави були початком вулиці, що
розпочиналася великоднім тижнем і тривала аж до осені.
На Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день,
сумуватиме і весь рік. Якщо хтось помирає на Великдень, то вважається, що його щаслива
душа піде просто до неба, бо того дня «небо отворено». Після розговин починали
дзвонити на дзвіниці, — а хто перший задзвонив, той найперший обробить жнива і буде в
нього найкраще збіжжя. Дзвонили в дзвони ввесь день, а потім ще й другого та третього
дня.
Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією хлопці обливають
дівчат водою. Ті ж можуть віддячити їм тим самим у вівторок. Серед інших великодніх
звичаїв відомо ще один, який полягає в розкладанні вогнищ на всю Великодню ніч
навкруги церкви. Вважається, що цим вогнем очищується повітря і звільняється земля від
усяких нечистот на добрий врожай. Цей вогонь вважається святим і мусить сам погаснути.
Великодні свята закінчуються поминанням мертвих — молитвою і тризною «на
горбках». У могильні горбки закопують яйця та шкаралупу від з’їдених яєць, кості зі
освяченого м’яса, освячену сіль тощо. Виливають і чарку горілки: «їжте, пийте й нас,
грішних, поминайте». Часом цокаються крашанками об могильний хрест, надбивають їх, а
потім віддають перехожим.
Джерело: http://dovidka.biz.ua/velikden-traditsiyi/

3. Традиції святкування Пасхи в різних країнах світу
Америка. Американські сімейства в пасхальну неділю обов'язково відвідують
церкву, а після збираються за святковим столом, на якому обов'язково присутній шинка з
картоплею, ананасами і овочами. Дітям дарують кошики з солодощами та кольоровими
крашанками. Улюблена розвага дітлахів — катання яєць з гори (або «яєчні бігу») —
старовинна гра, яку в Америку привезли британці.
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Австралія. На Зеленому континенті прийнято відзначати Великдень на природі: в
горах або в лісі. Австралійці вірять, що в це світле свято вода в джерелах, подібно святий,
набуває цілющих властивостей, а повітря стає надзвичайно чистим. Головні атрибути
Великодня в Австралії — шоколадні яйця різноманітних розмірів і кольорів, а також
звірок Білбіл — схожий на зайця сумчастий борсук. Кролики на Зеленому континенті не
прижилися — адже вони, як відомо, гублять урожай.

У країнах Європи
Швеція. У Швеції на Великдень прикрашають будинки іграшковими курчатами і
барвистими квітами. Яйця роблять з картону, а всередину кладуть цукерки. В вази
ставлять гілки верби чи берези, а прикрашають їх маленькими дерев'яними яйцями і
різнокольоровими пір'ям. Головна розвага для скандинавів — розведення багать: шведи
вірять, що в пасхальну неділю вулицями міста бродить нечиста сила, а вогонь її відлякує.
Ісландія. У країні гномів і ельфів свято проходить дуже весело: на Великдень
запікають ягняти з рисом і овочами, готують двокольорове печиво і обов'язково дарують
один одному яйця: їх розписують вручну, а на верхівках у великодніх сувенірів
влаштовують іграшкових курчат. Але найважливіший для ісландців подарунок —
невелика листівка, на якій наводиться цитата з Біблії або якась старовинна мудрість.
Франція. Французи дуже люблять влаштовувати на Великдень пікніки. Дружніми
компаніями та сім'ями збираються в саду біля будинку або виїжджають на природу,
готують різноманітні омлети, смажать курчати і влаштовують ігри з червоними яйцями,
якими традиційно обмінюються в це свято. Головний символ Великодня у Франції —
дзвіночок: його дзвін символізує веселощі і продовження життя.
Італія. Тут, у самому серці католицької віри, все відбувається дуже урочисто. На
головній площі Риму тисячі віруючих приймають поздоровлення від Папи. На свято
випікають Коломбо («пасхальну голубку») — кекс з лимонним ароматом, покритий
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мигдальної глазур'ю, готують баранину з артишоками, овочевий салат з оливками і пиріг з
яйцями і сиром.
Польща. У Польщі вмиваються водою зі струмка, щоб набратися сил і здоров'я,
влаштовують народні гуляння і водять хороводи навколо багаття. У пасхальну неділю
чоловіки ходять вулицями з вербовими або березовими прутиками, якими легенько
тьопають зустрічних дівчат,
й ті не чинять опір: полячки
вірять, що після цього
стануть більш вдалим і
красивіше.
Німеччина.
У
Німеччині готують для дітей
корзини з ласощами від
пасхального зайчика: їх
ховають в будинку, а в
пасхальний ранок дітлахи
повинні
знайти
свої
подарунки. Будинки до
свята
прикрашають
букетами нарцисів.
На святковому столі обов'язково присутній запечена риба і лимонний пиріг у формі
ягняти. Гостей прийнято пригощати шоколадним печивом і чаєм.
Великобританія. У Сполученому королівстві дарують дітям на вулиці іграшки та
цукерки, а один з одним обмінюються шоколадними яйцями. На недільний сімейний обід
запікають баранчика з овочами, роблять зайців з тіста, готують великодній торт, а ввечері
танцюють і веселяться на традиційному карнавалі. У кожному графстві — свої звичаї. У
містечку Редлі прихожани «обіймають» свій храм: стають навколо церкви і беруться за
руки, а в графстві Ланкашир обов'язково влаштовують «яєчні бігу» — як і в Америці.
Болгарія. У цій балканській країні печуть паски у вигляді плетеної корзини і
готують баранину. Є в Болгарії і вельми незвичайна традиція: до свята готують красиво
оздоблені глиняні горщики з різними побажаннями та в пасхальну неділю скидають їх з
балконів своїх будинків. Болгари вірять: кожному перехожому, що візьме з собою
шматочок розбитого горщика, буде цілий рік супроводжувати удача.
Греція. Греки на Великдень обов'язково випікають цурекі — пасхальний солодкий
хліб, і прикрашають його різнокольоровими яйцями. На десерт подають печиво у формі
віночка і листкові пиріжки з горіхово-медової начинкою. Яйця фарбують переважно в
червоний колір, але дітям прийнято дарувати тільки білі — як символ чистоти.
Україна. Українська Великдень — це достаток м'ясних і солодких страв на
святковому столі. І буженина там, і ковбаси, і холодець. З випічки — ватрушки, макові
рулети, здобні булочки, сирна паска. Всі страви готуються з любов'ю — це обов'язково.
Магічною силою українці наділяють засохлий паску: його вважають оберегом для всієї
родини і зберігають увесь рік.
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І трохи «екзотики»
В Індонезії прикрашають яйця черепашками: їх кришать і приклеюють до яєць. У
Канаді жінкам підносять квіти — гіацинти і тюльпани, а чоловікам дарують шоколад. На
острові Тринідад ворожать на яйцях. У Фінляндії молоді дівчата, переодягнені у відьом,
ходять по домівках сусідів і вимовляють заклинання, отримуючи за свої «труди» гроші і
цукерки. У Польщі, Угорщині та на Україні щедро поливають один одного водою — на

здоров'я та удачу. Дуже весела традиція є і у французів: у Великодній понеділок
дружинам дозволяється бити мужів, і тільки у вівторок ті можуть дати їм здачі.
Традиції святкування Великодня у різних країнах барвисті та веселі, адже Христове
Воскресіння — найдавніше свято з багатющими традиціями, втілення радості і
всепрощення. У цей світлий день кожен будинок прикрашають по-особливому, дарують
найдивовижніші подарунки і говорять самі добрі слова. Нехай для вас це свято буде
радісним і щасливим. Світлого вам Великодня!
Джерело: http://mixladys.ru/svjata/4527-tradicii-svjatkuvannja-paski-v-riznih-krainah.html

4. Година духовності
Великодні дзвони
Мета: Ознайомити учнів з історією виникнення Великодніх свят; розвивати інтерес
і виховувати повагу до звичаїв, традицій українського народу; навчати писанкарству.
Обладнання: Біблія, ілюстрації з писанками, ескізи розпису писанок (символічні
знаки), приладдя для розпису яєць.
І. Виступи дітей.
Вдягла весна мережану сорочку,
Умившись і звільнившись від турбот,
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І підіймає волошкові очі
До вищих, до церковних позолот.
Душа стає в цю днину молодою,
Забувши, що слова бувають злі,
І повняться старання добротою
На ранньому скоромному столі.
Великдень всіх нас на гостини просить,
Малює сонце, полотно небес,
І крашанку, як усмішку, підносить,
Христос воскрес!
(Подає товаришеві писанку).
Воістину воскрес!
І дзвони засріблилися завзяті,
І ніби покотилось між людьми:
Всі: Христос воскрес! (Тричі).
II. Слово класного керівника.
Переважно на квітень припадає найголовніше християнське свято Пасха або
Великдень. Це величне свято світлого воскресіння Христа, який приніс себе в жертву за
гріхи людей і спокутував їх своїми стражданнями. Можливо, хтось із вас знає, коли
виникло і що означає слово Великдень? Це свято дуже-дуже давнє. Колись воно
відзначалось в один і той самий день, 14 дня місяця писане. Саме слово "пасха" грецького
походження і в перекладі означає "страждати".
III. Ознайомлення з цитатами з Біблії.
А зараз ми звернемося до святої книги - Біблії:
а) Згідно з Біблією урочистий в'їзд Христа в Єрусалим, вигнання Ним крамарів із
храму, його пророцтва і зростаючий вплив на людей викликали великий гнів
первосвящеників і фарисеїв. Зрозумівши, що духом Христос сильніший, вони порадились
у домі Кайяфи й вирішили "хитрістю взяти Христа і вбити його" (Євангеліє від св. Матвія
26:3).
б) Розпочинався тиждень перед Пасхою — великим святом давньоєврейського
народу. Ще у вівторок Христос відкрив, учням, що через два дні Його розіпнуть.
(Євангеліє від св. Матвія 26:2).
в) А в четвер виявив бажання востаннє на землі відзначити Пасху разом з ними.
Приготувавши все необхідне, учні зібрались у вказаному Христом місці. (Євангеліє від св.
Луки 22:14).
г) Являючи приклад глибокого смирення, Ісус помив ноги своїм учням і, знаючи,
що "час його близько", відкрив присутнім, що серед них є зрадник. (Євангеліє від св. Луки
22:11).
д) Після вечері Христос, щоб зміцнитись душею, молився в Гефсиманському саду.
Тут його й схопили вартові, приведені Іудою, що продав учителя за 30 срібних монет і
вказав на нього ворогам поцілунком (Євангеліє від св. Іоана 19:13).
є) У п'ятницю, о шостій годині, Ісус у багряниці й терновому вінку поніс свій хрест
на Голгофу, де був розіп'ятий поруч з розбійниками. (Євангеліє від св. Іоана, 19:17).
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є) Пройшовши достойно, як і належить Сину Божому, всі тортури, душевні й
тілесні, Христос помер на скелі того дня й був похований у новому склепі. Вхід до склепу
завалили каменем і приставили варту. У неділю вранці Марія і Марія Магдалина прийшли
до склепу, щоб змастити мертве тіло, і побачили відсунутий камінь і двох янголів, що
сповістили їм про воскресіння Христове. (Євангеліє від св. Луки 24:7).
IV. Слово класного керівника.
Пам'ять про мученицьку смерть Христа й радість з приводу його воскресіння і
складають основний зміст новозавітної Пасхи.
V. Вірш "Великодній привіт"
Христос воскрес! Усе радіє.
Сміється сонечко з небес.
Прозора річечка синіє –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
В траві фіалочки зітхають,
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Пташки співають в полі, в лісі,
І дзвонить дзвін, аж до небес,
Де білі хмарки розпливлися –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
VI. Великодні звичаї.
Класний керівник. Про Великодні звичаї нашого народу послухайте розповіді
своїх товаришів.
1 учень. "Вербний тиждень".
Останній
тиждень
перед
Великоднем називають Білим, Чистим
або
Вербним.
Він
найбільш
відповідальний у ритуальній практиці
посту. Найважливіший день Вербного
тижня — Четвер. Його називають
Страсним, Чистим або Живним. Колись
був звичай пекти три паски — сонцю,
покійним, живим. То саме першу паску
пекли в четвер, другу — в п'ятницю, а
третю — в суботу. У вербну неділю
святять вербу в церкві і нею хльоскають
друзів, дітей, примовляючи: "Верба б'є,
не я б'ю, за тиждень — Великдень, уже недалечке червоне яєчко".
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2 учень. "Страсна п'ятниця".
Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину
церкви, а це, звичайно буває коло другої години по полудні. Повернувшись із церкви,
родина, зазвичай, сідає до столу обідати. Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби
їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться капустою, картоплею, огірками... Ні
шити, ні прясти в Страсну п'ятницю не можна. Великий гріх — рубати дрова. В п'ятницю
печуть паски. Поки паска не посвячена, їсти її не можна — гріх! За народним віруванням
кажуть: "Хто співає у Страсну п'ятницю, той на Великдень буде плакати".

3 учень. "Великодня субота".
У Великодню суботу роблять крашанки. Здебільшого фарбують в червоний,
жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Не годиться робити чорні крашанки, бо вони
нагадують про кров "лукавого". Перше фарбоване яйце зберігають і, як треба, підкурюють
ним хворого на пропасницю.
4 учень. "Ніч на Великдень".
До нашого часу зберігся звичай в ніч під Великдень розпалювати вогонь. Його
розпалюють десь на горбі за селом або на майдані під церквою, щоб вогнище було видно
на все село, а ще краще — щоб його можна було бачити і в сусідніх селах. Для цього
вогню вважалося добрим зрізати в лісі суху вербу або сухий дуб — "бо в сухому дереві
нечиста сила ховається"... У Великодню ніч спати не лягають, а якщо й сплять, то денебудь притулившись, бо стелити ліжко не годиться —"щоб нечиста сила не приснилась".
Стараються, щоб світло не гасло, а горіло цілу ніч — "бо янголи над світлом літають".
5 учень.
Неодмінний атрибут Великодніх свят — писанки. Історія писанок сягає в далеке
минуле і зв'язана з ритуалом величання споконвічного закону весняного відродження
життя на землі. Писанку, як символ сонця і відродження, знають усі народи світу.
На пасхальні свята люди дарували один одному варені червоні яйця. Цей звичай,
згідно з переказами, завдячує своєму початкові святій Марії Магдалині, яка піднесла
Тиберію в дар червоне яйце з привітанням "Христос воскрес!"
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Яйце править подвійну роль: воно є символом гробу і виникнення життя на землі, а
червона фарба знаменує наше відродження кров'ю Господньою.
Класний керівник. Так чому ж саме яйце возвеличували і розмальовували наші
предки? Найперше яйце — за легендою — мало всередині не жовток з білком, а зародок
цілого світу. Розмальовані яйця — писанки присвячувалися сонцеві й весні, а розписували
їх напередодні свята Весни. З тієї хвилини, коли на яйце наносився орнамент, воно
переставало бути простим яйцем, а ставало святою писанкою. Бо ж були ці орнаменти не
звичайними малюнками, а таємними знаками, пов'язані з магічними обрядами.
Писанки, до речі, не можна було писати в той час, коли ти з кимось посварився чи
був у гніві, адже писанка — символ добра й сонця.
Розгадка символів
Сонце
Бог — це світло, тому сонце є символом Бога (Христа). У наших літургійних
молитвах ми часто звертаємося до Христа як до Сонця-Правди.
Колесо
Знак найвищого спокою з напруженою силою, завершення досконалості, образ
Вічності Божої. Символ безсмертя й майбутнього небесного існування, образ безконечної
Божої любові.
Хрест
Символ Всесвіту; знак чотирьох сторін світу, чотирьох темпераментів. Хрести —
це святий знак викуплення.
Трикутник
Символ вогню, безсмертності та чоловічої й материнської сили. У християнстві —
це символ Пресвятої Трійці. Із вписаним у середині колесом — це символ Божого ока.
Дерево життя
Символ небесної осі й скарбниці життя; безперервно відновлювальної природи.
Дерево — це поняття всього доброго й вартісного; це образ Божої Мудрості.
Триріг
Це знак святого числа 3 і трибожества. Число 3 є символом симпатії й порядку.
Зоря
Зоря є знаком неба. У християнстві — це знак христового царства.
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Свастика
Свастика — це знак святого вогню й сонця. У християнстві свастика є символом
Величі Божої.
Колосся
Колосся й зерно — є уособленням предків, святою їжею. У християнстві колосся
символізує Воскресіння, таїнство Христа й Божого царства.
Граблі
Граблі — це символ дощу — горішньої й торішньої води, що вийшла з неба й
землі.
Гілка
Гілка — це символ повної живучості Божої Ласки, завжди свіжої чесноти та добрих
діл.
Дубовий листок
Дубовий листок символізує силу богів погоди. У святому Письмі дуб є святим
знаком повноти життя Божого люду й символ Божої справедливості.
Учениця. Я хочу розповісти про
символіку фарб, про яку мені розповіла
прабабуся.
1. Червона фарба означає радість життя,
любов, для молодих — надію на одруження.
2. Жовта присвячена сонцеві, зорям і
місяцеві, в господарстві — урожай, тепло,
приріст покоління.
3. Зелена символізує весну, воскресіння
природи, багатство рослинного й тваринного
світу.
4. Червона з білим означає пошану до
духів, подяку за охорону від злих сил. Кілька фарб, 4-5 одночасно, означають родинне
щастя, мир, любов.
5. Чорна означає багно, надра землі, трясовину, чорного крука, чорну ворону, бурю,
негоду, нещастя.
6. Чорна з білим — жалоба, пошана до духів, подяка за охорону.
7. Бронзова (коричнева) фарба — матір-земля, її врожай, щедрість для людини.
На завершення заняття класний керівник показує дітям, як розписуються і
розфарбовуються писанки.
Джерело: http://svitschool.at.ua/publ/rozrobki_vikhovnikh_godin/velikodni_dzvoni/23-1-0-139

5. Вірші
Зоряна Живка
Великоднє
Сонце сяє у ясній блакиті,
Теплим променем цілує світ увесь.
І серця для радості відкриті:
Знайте, люди, що Христос Воскрес!
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Горобці цвірінькають надворі –
То вони співають Богу честь!
Позабудьте сумніви і горе,
Бо Христос Воістину Воскрес!
Леся Вознюк
Святковий передзвін
Лунає дзвін з усіх сторін:
— Христос Воскрес!
Безсмертний він!
Злітають звуки до небес:
— Дінь-донь, дінь-дон!
Христос воскрес!
Здаля озвався баритон:
— Йому хвала!
Дінь-донь, дінь-дон!
І звідусіль їм вторять в тон:
— Христос воскрес!
Дінь-донь, дінь-дон!
Триває срібний передзвін:
— Славім його!
Земний уклін!
Лунає дзвін з усіх сторін:
— Христос Воскрес!
Безсмертний він!
Джерело: http://dovidka.biz.ua/virsh-pro-velikden-dlya-ditey/

6. Ключові слова
Великдень
_______________________________
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