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Коса – дівоча краса  

(виховна година) 

 
Мета проведення: 

Ознайомити учнів з символом українського народу - дівочою косою, що є 

ознакою цнотливості, честі, краси, багатства, сформувати в учнів уявлення про 

давній народний звичай – вшанування дівочої коси, як символу гідності. 

Розвивати естетичний смак учнів, навички вільного колективного 

спілкування, розширювати їх творчі можливості. 

Виховувати бажання бути охайними, акуратними, працьовитими; 

відроджувати народні традиції, прищеплювати почуття прекрасного, любов до 

рідної землі, повагу до історичних та культурних надбань українського народу, 

почуття національної гідності. 

 

Обладнання:  

 проектор; 

 екран; 

 ноутбук; 

 вінки, стрічки. 

 

 

Ллються коси, як ранкові роси,  

В ланцюгах срібляться золотих.  

Що є краще за дівочі коси  

І троянди, вплетені у них? 

 

 

План проведення. 

 

Звучить українська народна пісня «Дівка косу чеше» 

 

Учениця 1 

Як я скучила за вами, коси, 

Чом вас, коси, ніхто не носить? 

Ще ж від полюса і до полюса 

Вас в віках прославляли віками, 

Русі коси до самого пояса, 

Коси, викладені вінками. 

Ще ж досі народ мій носить 



 

 

Спогад лоскітний і щемливий. 

Коси, коси, чом вас зараз 

Ніхто не носить? 

Чи дівчатам немає часу, 

А чи вже заплітати ліньки? 

Ви ж одвіку були окрасою 

Скільки суму в житті розважили, 

Скільки болю вам завдавали! 

Вас на золото щедро важили, 

Як невільними продавали. 

Шанували вас  чорними, сивими, 

Розпинали вас на охресті, 

Недарма ж ви служили символом 

І незайманості, і честі. 

 

Вступне слово майстра виробничого навчання 

Ви вже здогадалися, що сьогодні ми говоритимемо про дівочі коси, які 

здавна вважалися символом зовнішньої і внутрішньої краси, показником 

охайності, турботи про власне здоров’я, а також надприродного зв’язку із 

Всесвітом. 

На жаль, дівочі коси для сучасних красунь скоріше виняток, ніж правило. 

Ось ми і вирішили влаштувати свято коси, яке, можливо, відіграє певну роль у 

житті наших дівчат.  

Волосся. Воно — симфонiя. Шовкове, неслухняне, золоте, кольору спілих 

каштанiв. Скiльки поетичних слiв присвячено волоссю! А задумувалися ви над 

тим, для чого воно потрiбне? 

Волосся дане нам не просто для краси. Як стверджують ученi, волосся — 

зв’язок iз космосом, воно не тільки накопичує енергiю, а й зберігає 

iнформацiю.  

 

Учениця 1 
Існує легенда, що до грiхопадiння навколо голови людини був нiмб, а 

волосся не було. Говорять, що голова пралюдини була покрита чимось схожим 

на пушок, який ми бачимо на головi новонародженого малюка. Коли людина 

впала в грiх, то проміння космічної енергiї навколо голови потяжчали i 

перетворилися у волосся. Волосся є ланцюжком мiж людиною i небом до того 

часу, поки вона знову не пiднiметься на свiй небесний рiвень розвитку. 

 

Майстер виробничого навчання 

Вважалося, що коли дівчина з косою, вміє за нею доглядати, то вона буде 

гарною господинею. З цього приводу говорилося – подивися на волосся, а 

подумай про господиню. Сьогодні ми говоритимемо про прості істини, які всім 

відомі і всім потрібні. Крім того ви дізнаєтеся багато нового, таємничого, що 



 

 

пов’язане з волоссям. А донесуть цю інформацію творчі групи учнів. То ж 

послухаємо їх. 

 

 

1 група «Таємниці волосся» - познайомить вас з будовою і 

особливостями волосся. 

Виступ «Таємниці волосся» 

Учениця 2 

Близько 95% шкіри людини вкрито волоссям. На голові волосся росте зі 

швидкістю 1 см за місяць, а у дітей та людей похилого віку – 0,5 см. 

Влітку волосся росте швидше, ніж взимку. Діаметр волосини коливається 

в межах від 0,05 до 0,15 мм. 

Волосся живе від 2 до 6 років. Після цього випадає і на його місці 

виростає нове. За добу випадає близько 50-100 волосин. 

Найбагатші на волосся блондинки – у них на голові росте 140 тис. 

волосин, у брюнеток – 120 тис., у шатенок – 92-98 тис., у рудих – 88 тис. 

волосин. Дівоча коса витримує вантаж до 20 тон. 

У всі часи мода диктувала зовнішній вигляд людини. А тепер, ми й не 

підозрюємо, що за цим зовнішнім, на наш погляд, незрозумілим, ховається 

велика таємниця життя наших предків. Костюми, атрибутика, зачіски – це 

також відображення еволюції людства, його духовного розвитку. Наші предки 

завжди цінували не зовнішню, а внутрішню, духовну красу людини. 

Внутрішню красу відображував його космос, а зовнішнє відображалося по його 

змісту: в тілі – пропорційній фігурі, чистій шкірі, і, безперечно, в гарному 

волоссі. 

Волосся – це не тільки краса, але й ефірне дихання: воно виділяє і 

поглинає енергію. Тому, для формування свого енергетичного потоку люди 

здавна використовували різні види зачісок.  

Наприклад: при розпущеному волоссі його дихання направлене вздовж 

тіла: енергія розтікається по всіх органах, рівномірно і впевнено живлячи весь 

організм. Найчастіше вона зустрічається у народів півночі, де потрібний 

інтенсивний енергообмін для підтримки функцій тіла. 

 

Учениця 3 

Інший тип зачіски – волосся, зібране у хвіст. В цьому випадку 

енергопотік більш ціленаправлений і залежить від розміщення хвоста на голові. 

Якщо ви зав’язуєте його на маківці, то така зачіска посилює зв'язок між 

духовним, фізичним і розумовим зростанням. Цікаво, що «оселедець» наших 

козаків – одна із їх різновидів. «Хвіст» в середній частині голови – посилює 

енергопотік, допомагаючи розвитку розумових здібностей. 



 

 

  А «хвіст» на потилиці посилює циркуляцію енергії тіла. Ще один 

різновид зачісок цього типу - «хвіст» збоку. По будові космосу ліва половина 

голови жінки – активна, права – пасивна. Тому, якщо жінка хоче проявити свою 

волю – вона зав’язує «хвіст» справа, а якщо хоче зацікавити чоловіка – зліва. 

Коса дозволяє дійти гармонії між трьома початками, з’єднуючи їх в одне. 

Ці пасма волосся символізують мрійність людини – її розум, тіло, почуття. В 

косу звичайно вплітають стрічку, тканину, мотузку, які носять магічний 

характер, вживають заколки і амулети, посилюючи їх дію.  

Використовувалася коса чоловіками Сходу, Єгипту, Африки, а також 

ацтеками та майя. Коси завжди були популярні у жінок всього світу, бо така 

зачіска дозволяє урівноважити внутрішній світ.  

Волосся, зібране в пучок, відрізняється від «хвоста» тим, що не випускає і 

не впускає енергію. Таким чином, можна ізолювати свій внутрішній космос від 

поганого впливу, сконцентрувати енергію в точках розвитку здібностей. 

Недарма індуси та будисти зав’язують вузол на маківці – вважається, що це 

прискорює духовне зростання.  

Повністю ізолює потік енергії вниз і вверх брита голова. У випадку, якщо 

залишається пучок волосся, то він служить провідником замість збритих, 

концентруючи енергію в тім місці, де залишилося пасмо. Не можна плутати 

бриту і лису голову. Брита голова ізолює енергопотік, а лиса голова засвідчує 

про відсутність енергопотоку. 

Як правило, люди з поганим волоссям і лисі – хворобливі. Тому в усі часи 

і в усіх народів красивими вважалося пишне, пружне, густе волосся, бо таке 

волосся – найкраще підтвердження здоров’я та сили людини. 

 

2 група «Звичаї українського народу» - познайомить вас з традиціями 

нашого народу, які пов’язані з волоссям. 

Виступ «Звичаї українського народу». 

Учениця 4 

З давніх-давен вважалося, що дівоча коса це символ дiвочої честi, 

працьовитості,  охайності, одна з найголовніших ознак дівочої краси.  Вона 

служить для накопичення життєвої сили, необхідної для здоров'я і духовного 

розвитку.  

В українському фольклорі ми зустрічаємо так багато легенд, пісень, 

промовлянь, прислів’їв та приказок, присвячених дівочій косі. А народні 

обряди, пов’язані з косою, супроводжували дівчину від самого народження. 

З моменту першої купелі починалася турбота батьків про коси дівчинки. 

Стригти дитя не дозволялося до річного віку. Коли дівчинці виповнювався рік, 

влаштовували так званий «Обряд перших пострижин». Здійснював його 

хрещений батько. Перед тим, як виконати цей ритуал, він мав виголосити 



 

 

промову-побажання: щоб у дівчинки зростало густе волосся, щоб руса коса 

лягла до пояса. Дівчаткам після річного віку волосся вже не відрізали, і матері 

ретельно стежили за ним — щоденно розчісували, змивали в пахучих травах, 

прикрашали стрічками.  

Заплітали дівчинці косичку перший раз також у визначений час. Як 

правило, це робили тоді, коли їй виповнювалось 5 років. Святкове заплітання 

кіс здійснювала хрещена мати, коли дівчинка йшла до першого причастя. Як 

правило, волосся малих  дівчаток заплітали в чотири коси, а старших в одну або 

дві. Викладали їх на голові віночком. А ось ходити з розпущеним волоссям 

вважалося непристойним. 

А красу цю пильно доглядали. Мили  у дерев'яних ночвах, в пахучих 

травах, світлі – ромашкою, щоб сонечком світилися і медом пахли, шавлією і 

м’ятою – темні, щоб пахли загадково і звабно, любистком, щоб хлопців 

чарувати. Для миття голови використовували також і буряковий квас, жовток 

свіжого яйця, відвар горіхового листя, настій ромашки, любисток, воду, в якій 

варилася картопля. Мити голову дозволялося лише у вівторок, четвер і суботу, 

а в той день, коли народився - заборонялося. Особлива заборона стосувалася і 

п’ятниці.  Розчісували гребінцем кістяним, дерев'яним або зробленим з рогу.  

Гребінцем з так званих "дівочих дерев" - яблуні, берези, вишні. Розчiсували, 

плекали косу, щоб була найкращою вiд усiх iнших, прикрашали стрiчками, 

квіточками, віночками.   

 

Учениця 5 

Для дівчат було золотим правилом заготовляти на зиму пахучі квіти, для 

віночків, якими прикрашали волосся.  

До віночка вплітали такі квіти, як:  

 Деревій. Він посідає в ньому найпочесніше місце. Ці дрібненькі біленькі 

квіточки здалеку нагадують велику квітку, яку називають деревцем. Хоч 

би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте. Тому люди вплели її до 

віночка як символ нескореності. 

 Ромашку. За віком вона наймолодша у вінку і дає людям не тільки 

здоров'я, а й доброту та ніжність. 

 Поряд з ромашкою вплітали гроно калини — символ краси та дівочої 

вроди, символ України. 

 Барвінок. Це дивна квітка. Вона зберігає свій синій колір навіть під 

снігом. Цілий рік люди шанують барвінок, вважають його символом 

життя. 

 Любисток і васильок. За народним повір'ям, колись вони були птахами, 

які вчили людей любити одне одного, бути щирими в розмовах. Коли ж 

померли, то проросли двома пахучими рослинками — любистком і 



 

 

васильком. Люди люблять їх не лише за пахощі, а й за лікарські 

властивості. У віночку це символи людської відданості, вміння бути 

корисним. 

 Чорнобривець. У віночку — це символ вроди. 

 Безсмертник дарує нам здоров'я. Через те і славлять цю квітку в піснях. У 

віночку — це символ довголіття. 

 Цвіт вишні та яблуні — символ материнської любові. 

 Ружа. В народі кажуть, що колись Ружа була дуже вродливою дівчиною. 

Як і сестри її — Мальва й Півонія, лікувала людей від сердечних хвороб. 

Це символ віри, надії й любові. 

 Незабудка — символ хорошої пам'яті. 

 Мак. Він дає дитині сон. А ще кажуть: мак — символ крові невинно 

вбитої людини. Тому мак вплітають у вінки ті, в кого хтось із рідних 

загинув на війні. 

 

Учениця 6 

Крім квітів, у вінок вплітали стрічки. Стрічки – це оберіг волосся від 

поганих очей. 

 Першою у віночок вплітали світло-коричневу стрічку — символ землі-

годувальниці. 

 Поряд з коричневою – жовту  стрічку — символ Сонця. 

 За ними  —  світло-зелену — символ краси і молодості. 

 Далі блакитну і синю — символи неба й води. 

 Потім жовтогарячу стрічку — символ хліба. 

 Фіолетову — символ людської мудрості. 

 Малинову — символ душевності. 

 Рожеву — символ достатку. А також білу — символ пам'яті про 

померлих. 

Віночки — обов'язковий атрибут майже всіх свят. Відомо безліч пісень і 

танців, пов'язаних із плетінням віночків.  

 

Пісня «Віночок» 

  

 

Учениця 7 

Але чому ж коса запліталася із трьох частин? Ми вже знаємо два 

елементи: життя природи й сонця. Третій символ коси – символ шлюбу. І тому 

триєдиний символ – символ сонця, урожайності і шлюбу. Носили косу й вінок 

тільки дівчата, бо після шлюбу вони втрачали свій зміст. Отже, коса й вінок 

стали символом дівоцтва. Жінки не мали права заплітати коси, водити 



 

 

хороводи, носити вінок. Дівчина, яка втрачала честь, не мала права носити косу 

й вінок. На весіллі розплітали косу й відрізували тим, що втратили честь. З 

особливою поетичністю оспівана дiвоча коса у весiльному обряді з розплiтання 

коси. 

Відео «Обряд розплітання коси» 

 

З дiвочою косою пов’язано також багато легенд, переказiв, пiсень, 

влучних прислiв’їв:  

«Дiвчина з косою —  як трава з росою», 

«Де дiвка з косою — там хлопцi юрбою», 

«Яка коса — така й краса», 

«Коса не плетена — хата не метена», 

«Нема коси — нема краси», 

«Дівка без коси – що кінь без гриви». 

 

 

Майстер виробничого навчання 

 Змінилося життя, і зараз нечасто можна зустріти дівчину з довгою косою. 

Мода на косу то з’являється, то зникає. Дуже жаль, що зникла первісна суть 

цього символу – скромність  і цнотливість дівчини. І це не старомодництво. 

Адже, нехай і рідко, але, коли  пройде дівчина з гарною косою, ми не оминемо 

її увагою, поглянемо їй у слід, мимоволі призупинимся,  подумки по-доброму 

позаздримо. 

 Так, довге волосся зараз не в моді, та й мода з часом може змінитися, але 

навряд чи повернуться  ті звичаї та традиції, яких дотримувалися наші бабусі та 

прабабусі.  

 

3 група «Трохи історії» - розкриє історію перукарської справи. 

Виступ «Трохи історії» 

Учениця 8 

Сучасну моду неможливо уявити без розвитку перукарського мистецтва, 

початок якому поклали давні єгиптяни. Не дивлячись на примітивність 

косметичних засобів, вони уміли фарбувати волосся хною і знебарвлювати 

його. Вже на той час застосовували завивку волосся на залізних стержнях, а як 

прикраси використовували срібні та золоті обручки, діадеми, стрічки та квіти. 

Єгиптяни були майстрами і у мистецтві створення перук, робили зачіски 

незвичайної краси, які значно збільшували розміри голови. Але природна 

жіночність єгиптянок, пластика їх рухів, були настільки довершені, що 

гармонія не порушувалася, вимоглива зачіска була виправданою. 



 

 

На відміну від єгиптян, греки показали приклад завершеної простоти. 

Вони стягували волосся і укладали його на потилиці в пучок. Суворому і 

лаконічному стилю греків Рим протиставив пишність і велику розкіш, дав волю 

фантазії майстрів-перукарів. Саме римляни стали застосовувати доповнення з 

волосся у вигляді локонів, шиньйонів і т.д. Кожна епоха виробляла свій еталон 

краси. 

Єгипетський, грецький та римський силуети збереглися в зачісках і до 

нашого часу. Перукарське мистецтво досягло розквіту в кінці XVI – початку 

XVII століття. Характерні для цієї епохи художній стиль бароко, рококо 

знайшли своє відображення і в зачісках. Вони відрізнялися незвичайною 

різноманітністю форм, при їх створенні використовували доповнення не тільки 

із волосся, а й зі стрічок, квітів, пір’я, вуалі і т.д. В кінці XVIIІ століття бажання 

до пишності дійшло до того, що з волосся робили кораблі, башні, корзини з 

овочами та фруктами, закріплюючи такі зачіски на спеціальних проволочних 

каркасах. Такі зачіски вимагали високої перукарської майстерності. 

 

Учениця 9 

Переворотом, що знаменував нову еру в історії мистецтва зачіски, стали 

два винаходи. В 1882 році француз Марсель Грато запропонував щипці для 

гарячої завивки, а в 1908 році німецький перукар Карл Людвіг Несслер вперше 

продемонстрував в Лондоні хімічну завивку, яка зберігалася протягом шести 

місяців і одержала назву «перманент». Повне визнання «перманент» отримав 

лише в 20-30-ті роки ХХ століття. Шестимісячну завивку робили на коротке 

волосся. Згодом практичність і зручність даної зачіски оцінили багато жінок. 

Розвиток промисловості і використання різних технологічних процесів 

спонукали до того, що мода стала змінюватися з великою швидкістю. 

Змінювалися силуети костюмів, фактура тканини, оздоблювання, довжина 

сукні. Все це знаходило відображення і в силуеті зачісок. 

Створюючи нові зачіски, художники-перукарі керуються навіть 

незначними змінами у моді. Отже, спортивним костюмам відповідають зачіски 

чітких ліній з більш гладкого волосся. Святковим сукням, багатим на 

оздоблення та мереживо, якнайбільше підійде зачіска з пишного волосся. 

Але, погодьтесь, дівчина-українка завжди асоціюється з довгою косою. 

Погляньте ось на ці зображення. Спробуйте відчути настрій кожної зображеної 

дівчини. 

Перегляд слайдів 

 

Що об’єднує  зображення всіх цих жінок? Вони розуміють, які вони 

прекрасні. І невід’ємним елементом цього розуміння є краса їхнього волосся, 

ніжно заплетеного в коси. 



 

 

Мабуть, тому і відомі жінки сучасності – зірки шоу-бізнесу, політики, 

спортсменки, розуміючи силу й красу коси, носили й носять саме цю зачіску. 

Ось доказ. 

Перегляд слайдів 

  

4 група «Гігієна» - розповість як доглядати за волоссям. 

Виступ «Догляд за волоссям» 

Учениця 10 

Гарне волосся – окраса кожної жінки. Як же вберегти його красу? 

Різні хронічні, інфекційні захворювання, нервовість, порушення обміну 

речовин, неправильне харчування, позбавлення організму необхідних вітамінів 

та мікроелементів – ось фактори, які негативно впливають на волосся, роблять 

його тьмяним, ламким, уповільнюється його ріст. Негативно впливають і 

перевтома, зловживання алкоголем та курінням. 

Але буває і так, що стан здоров’я добрий, а волосся випадає. В чому ж 

причина? Причина у неправильному догляді. 

Вранці, сидячи перед дзеркалом, ви зачісуєтеся. Чи правильно ви це 

робите? Пам’ятайте: різкі рухи ранять, завдають шкоди, після чого волосся 

відмирає і випадає. Шкідливими є не лише різкі рухи, але й щільне стягування 

волосся в пучок. Навіть проділ слід періодично змінювати. Особливо 

шкідливим є начіс. Сухим і ламким волосся стає також під дією прямих 

сонячних променів. Тому влітку в сонячну погоду слід носити легкий капелюх.  

Не слід ходити без головного убору і взимку. Під дією низької температури 

звужуються кровоносні судини, погіршується живлення волосся. Воно починає 

випадати. 

 

Учениця 11 

Мити голову треба м’якою водою, найкраще кип’яченою, сніговою або 

дощовою.  

Волосся буде красивим, здоровим та доглянутим, якщо виконувати ось ці 

поради: 

 Ваше волосся полюбляє, щоб його розчісували перед сном – 5-10 хвилин 

в усіх напрямках. Внаслідок цього воно стане густішим, блискучішим та 

буде легко вкладатися. 

 Якщо ви висушуєте волосся феном, увімкніть його на половину 

потужності, тому що гаряче повітря пересушує шкіру та волосся. 

 Для розчісування волосся краще використовувати гребінець з дерева, 

оскільки при використанні пластмасового гребінця, створюється напруга. 

 Коли на душі невесело  - найкращий засіб вимити волосся. Разом з водою 

змиваються «чорні» думки. 



 

 

Пухнасте, красиве, доглянуте волосся викликає часом не менше 

захоплення, ніж, скажімо, красиве вбрання. 

Та що ж робити тим, чиє волосся втратило природний блиск та 

шовковистість? Відповідь проста: лікувати, доглядати за ним, причому не 

зволікаючи. Адже на волоссі позначається і ваше самопочуття, і ваш настрій. 

 

Майстер виробничого навчання 

 А зараз я пропоную всім присутнім взяти участь у вікторині: 

1. Що дістане зубами потилицю? Як правильно вибрати його? Який догляд 

за ним? 

2. Що воно за штука: два кільця і два кінця? Коли і чому слід підрізати 

волосся? 

3. Хто завжди правду каже? 

4. Ношу їх багато років, а ліку їх не знаю. Які є типи волосся? 

5. Упав сніг на голову, ніколи не згине? Чому волосся сивіє? 

6. Що найсильніше? Як вибрати воду для миття волосся?  

 

 

5 група «Цікаві факти про волосся»»  

Виступ «Цікаві факти про волосся» 

Учениця 12 

 Кожен волосок складається з 14-ти різних елементів, включаючи золото . 

 Здорове волосся в мокрому стані здатне розтягуватися на 30 відсотків від 

початкової довжини. 

 Волосся є найчастішим речовим доказом . Поперечний перетин волосся 

може розповісти, до якої раси або національності відноситься людина. У 

людей азіатського походження кругла форма волосся. У людей 

африканського походження - дуже плоска форма волоса. У європейців –

перетин  волосся має овальну форму. Стать - це єдина особливість, яку не 

можна визначити по волоссю. 

 Волосина  зберігає інформацію про те, що знаходиться в  

крові людини, включаючи мінерали і наркотики. 

 Єдина частина волосся, яка не є мертвою, знаходиться всередині шкіри 

голови. 

 Тільки 2 відсотка населення у світі є блондинами . 

 Темний колір волосся є найпоширенішим у світі. 

 Рудий - найрідкісніший колір волосся, який зустрічається у 1-го 

відсотка людей у світі. У 13 відсотків шотландців - руде волосся. Це 

найбільший відсоток у світі. 



 

 

 На тілі людини 5 мільйонів волосяних фолікул. Вони формуються, 

коли дитина знаходиться ще в утробі матері у віці 5-ти місяців. 

 Сиве волосся з'являється після стресу, шоку або внаслідок старіння. 

 Чоловіки в середньому витрачають на гоління волосся близько 5 

місяців життя. Якщо ніколи не голити бороду, за все життя вона 

виросте до 9 метрів. 

 Гормональний дисбаланс в організмі та дієти можуть призвести до 

тимчасової втрати волосся. 

 Африканці і європейці більше схильні до облисіння, ніж азіати. 

 В епоху Відродження було модно вискубувати волосся по лінії росту, 

щоб лоб здавався більшим. 

 У 1705 році Петро І ввів податок на бороду, щоб зблизитися з Заходом. 

 Стародавні єгиптяни були першими, хто став видаляти небажане волосся 

з тіла. 

 Одна людська волосинка може витримувати вагу в майже 100 грам.  

 У людини стільки ж волосся на квадратний сантиметр, як у шимпанзе. 

Різниця в тому що людське волосся дуже маленьке і тонке. 

 Найдовше волосся в Україні має жителька м.Черкаси Ганна Янко. 

Довжина її волосся складає 2 м 21 см. Вона не підстригалась 28 років. 

 Найдовше волосся у світі має китаянка Ксі Квіпінг, довжини волосся 5 м 

63 см. Цей рекорд занесено в Книгу Рекордів Гіннеса.  

 

Майстер виробничого навчання 

Дорогі друзі, сьогодні ми зробили спробу повернути до життя ще один із 

призабутих звичаїв нашого народу – вшанування дівочої коси. І хочеться 

вірити, що він оживе, наповниться новим змістом і передасться новим 

поколінням. Бо, щоб не казали і хоч як би не переконували нас про 

старомодність коси, а все-таки в довгій дівочій косі є своя принада, щось ніжне 

і близьке, щемливе і священне.  

 

Учениця 13 

Народ нам мудрість передав свою, 

Що диха в звичаях, обрядах і повір’ях: 

«Ой, ти не ріж косу!» – благають матері 

Доньок в калинових сузір’ях. 

Тож пам’ятайте рідний оберіг. 

Без пам’яті нема народу. 

Примножуйте все те, що Бог для нас зберіг. 

Народна мудрість – берегиня роду.  

 

Пісня «А коса у дівчини – райдуга» 



 

 

Фотоматеріали з виховної години 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


