Період від 6 січня, Свят-Вечору, чи деколи ширше - від 19 грудня,
Святого Миколая, по 19 січня, Свято Водохреща, називають в
українській традиції періодом ‘зимових свят’. Це час, коли збирається
вся родина, коли відвідують друзів, і всі разом славлять Бога, бажають
один одному щасливого нового року. Це час радості, щастя, добрих
надій.
Свято Святого Миколая найбільше торкає дітей. В цей день
українські діти бачать Святого Миколая у його подаруночках. В цей
день у Церкві, чи школі вони дізнаються, звідки з’являються під їхніми
подушками, чи в черевиках омріяні презенти.
Свято Різдва захоплює святковою радістю всіх: не тільки малих,
але й дорослих. Коли хтось опиниться в час Різдвяних Свят на Україні
– потрапить у атмосферу загального великого свята. Буде чути
звідусіль палкі побажання-віншування, радісний спів колядок, буде
зустрічати на кожному кроці вертепи, з яких переливається щастя й
веселість.
Вертепи – одна з найгарніших і невід’ємна частина Різдвяних Свят
в Україні, у кожному селі і місті. А у Львові, може навіть подивитися
фестиваль вертепів з усієї України, у центрі, під відкритим небом
Божим.
Усі діти, молодь, церковні братства задіяні принаймі у одній з
вертепних груп, які, починаючи зі Святого Вечора, 6 січня, йдуть і
приносять радість з хати до хати, вітаючи кожну родину. Їх з радістю
приймають у кожній хаті, бо знають, що це Рідзвяне дійство приносить
радість і благословення родині. І особливо дітям, які тішаться і від
своєї участі у Божій п’єсі, і від святкової зустрічі з сім’ями друзів,
родини, знайомих, і від святкового настрою, що вони створюють, і
також від гостинців, якими їх обдарували.
Після 14 січня, Свята Нового Року за старим стилем (як то кажуть
Старого Нового року), яке співпадає зі Святом Святого Василія
Великого, можна зустріти також групи, які «меланкують», бо «нині
(13) – Меланії, а завтра (14) – Василя». Цей звичай – не численний, не
надто популярний, але де-не-де можна побачити ті гамірливі групи, які
представляють гумористичні сцени з козою.
Зранку 14 січня з домівки до домівки ходять діти, які «засівають, і з
Новим роком всіх вітають».
Тут подано кілька інсценізованих Різдвяних дійств, яких називають
на Україні «вертепами» Слово «вертеп» має значення: 1. Печера. 2.
Старовинний театр, де ставили релігійні і світські п’єси. (Словник
Української Мови в 11 Т.) Друге значення витікає безпосередньо із
першого, бо сцена Різдва відбувалася у печері Вифлеємській.
Ці дійства зібрані із репертуару різних регіонів України, як
Західної, так і Східної.
Подаруйте радість Свята Вашим дітям!
Можете Вас вибрати із цієї збірки те, що Вам буде подобатися, що
буде Вам підходити, допасувати те до своїх можливостей і потреб
(відповідно до вiкy, кількості учасників, вміння рецитувати).

