А в тебе є герб?

ПІДКОВА

СЕРЦЕ

Успіх, удача

Шляхетність,
любов до
ближнього

РОЗГЛЯНЬ
герб Івана Мазепи.
Які елементи ти
на ньому бачиш?

Герб
Кожен гетьман мав свій герб —
малюнок, за яким усі його впізнавали.
Герб був важливим. Герби були у війська,
у міста, у держави. Гетьмани й козацька
старшина мали герби на своїх печатках,
прапорах, портретах і навіть меблях.
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КЛЮЧ

СТРІЛА

ЗІРКА

МІСЯЦЬ

СТВОРИ
свій герб. Наповни його
елементами з переліку
або своїми власними.

СТРІЛА

ШАБЛЯ

БУЛАВА

Перемога, захист

ЗІРКА МІСЯЦЬ ХРЕСТ

Мужність, хоробрість
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На гербі держави Гетьманщини — козак
з самопалом. Цей герб зображали на корогвах —
прапорах, з якими військо вирушало в похід.

Перша печатка
Війська Запорозького
Низового –Запорозької Січі,
1592 р.

ПОРАХУЙ
скільки гербів
ти бачиш на малюнку?

Герб Гетьманщини —
Війська Запорозького,
1710 р.

Герб
Запорізької області,
сьогодні

Батурин
Столицею Гетьманщини і центром її життя було
місто Батурин. Тут збиралися гетьман, козацька
старшина, тут відбувалися великі події. Фортецю
оточували високі мури, які захищали її від ворогів.
Сьогодні на місці козацької
столиці музей. Тут відбудовано
лише центральну частину
фортеці — цитадель.

УЯВИ
свою
цю.
форте

1. Сядь зручно, заплющи очі. Зроби два глибоких вдихи.
2. Уяви свою фортецю. З чого вона зроблена?
Чи є навколо рівчак, вежі, брами, міст?
3. Зазирни всередину. Які бачиш будівлі,
дерева? Чи багато людей, тварин? Що хто
робить? Чи є секретне місце, про яке знаєш
тільки ти? Чим воно особливе?
4. Розплющ очi. Опиши, що є в твоїй фортецi,
або намалюй це.
5. Тепер уяви, що ти та твої друзі або рiднi
— мiцнi вежi. Візьміться за руки та зробіть
коло — захисні мури.
6. Подув сильний вітер зі степу. Він хитає вас
в усі боки. Ви тримаєтеся за руки попри все.
7. Вітер стихає. Що відчуваєте зараз?

Яка велика фортеця!
Цікаво, чи був там
підземний хід?

канцелярія

вежа

мур

ЗРОБИ
ортеці
свою модель ф
на с т. Х Х Х
6

брама

Цитадель Батуринської фортеці

7

8
9

зігнути

клеїти

вирізати

Тут приймали важливі рішення і писали закони —
правила для держави, рахували гроші та отримували
листи з інших країн й надсилали відповіді.

В Батуринській канцелярії працювали освічені люди,
які гарно писали й розмовляли багатьма мовами.
Керував ними Генеральний писар, помічник гетьмана.

Канцелярія

01.

02.

1. Виріж кімнату зі ст. ХХ
2. Зігни кімнату навпіл, малюнком назовні.
3. Проріж лінії для столу і крісел
4. Склади аркуш по вертикальній пунктирній лінії.
Проріж вікно (спершу зверху і знизу, потім посередині)
5. Зігни лінії меблів і вікна, як на схемі 2.
6. Виріж інші деталі зі ст.ХХ — персонажі та аркуші паперу.
7. Наклей персонажів у зазначених місцях, а аркуші — на
підлозі канцелярії.
8. Вклей готову кімнату сюди.

ЗРОБИ
паперову модель
канцелярії.

Скоропис
У козацькі часи друкували багато книг і будували
нові школи, щоб все більше людей вчилося читати
і писати. Вміння красиво писати високо цінувалося.
Писарі писали листи, важливі документи і навіть
газети скорóписом — особливими бароковими
буквами з завитками. Часто робота пúсаря над
листом нагадувала роботу художника над картиною.
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Скоропис
від MonkeyArt

НАПИШИ
своє ім'я скорописни
ми
літерами

Писар не лише вмів писати
літери, але й вигадував, як їх
поєднати. В одному листі писар
міг вигадати декілька різних
поєднань букв — ліґатýр.

Як би то цікаво поєднати
літери С і Т? Може так?

ПОЄДНАЙ
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ВИГОТОВ
стародавнього листа

А ще химерніше?
О так?

Чи так?

О, придумав!
О так!

Тобі потрібно: аркуш білого паперу,
чайний пакетик, змочений у воді,
свічка, українська монета

1. Змочи папір чайним пакетиком.
Чим більше бризків та плям,
тим «старішим» виглядатиме лист.

2. Коли папір просохне,
напиши скорописом листа.

печатка
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3. Склади листа втроє.

па

пір

и

чорн

ЗНАЙДИ
заховані на малюнку літери.
ОБВЕДИ
їх і дізнайся, як звали
відомого писаря і гетьмана.
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ВОАРД ЛИНКЧ

5. Налий трішки на край листа
і приклади монету
тризубом униз.

4. З допомогою дорослого
розтопи віск зі свічки.

6. Зачекай 1-2 хвилини.
Коли віск висохне,
обережно вийми монету.
Готово!

Київська школа
потребує ремонту.
Діти не зможуть вчитись.

Синку, потрібно
надрукувати книгу
про нашу країну!

Ви планували дати
пожертву на нову церкву.

Ми повинні допомогти
лікарням. Багато людей
поранено на війні.
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На щ
лишиш?
Скільки за
ліпки
Нак лей на

Цей полковник — герой.
Врятував 100 чоловік.
Маємо його нагородити.

Нарада
в гетьмана
Гетьман Іван Мазепа і козацька
старшина часто збирались порадитись,
як покращити життя в країні.

Треба терміново
відправити листа
до Франції. У кур'єра
далека дорога.

А купімо
ще одного верблюда!

ОЦІНИ,
наскільки всі задоволені
твоїм рішенням:

