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                               Обереги моєї родини  

 

   Наші давні предки обожнювали природу і вірили в існування добрих і злих сил у ній. 

Намагаючись захиститися від зла, люди створили для себе цілу систему оберегів. Що це таке? 

Берегиня, обереги — це давні добрі символи. З їхньою допомогою народ зберіг свою родовідну 

пам'ять, історію, культуру.  

   В нашому домi,теж є обереги. Один з таких лялька- мотанка. З нею пов'язана дуже цікава історія 

в моєму житті. Коли я вчилася в третьому класі ,наш класний керівник розповів нам про дівчинку в 

якої  було дуже складне захворювання. Для лікування в її батьків не було коштiв, тому нашому 

класу запропонували взяти участь в добродійній програмі. Ми із задоволенням погодилися. Кожен 

бажаючий  допомогти, повинен був не просто пожертвувати грошима ,а придбати сувенір. Так в 

нашому будинку  з'явився чудовий народний оберіг-лялька мотанка. Я дуже сподіваюся що грошi, 

які  зібрав наш класс, допомогли цій дівчинці в лікуванні. Тепер я точно знаю, що нашому 

будинку,нічого не загрожує. У нас є надійний захисник  -  кукла-мотанка. Ця кукла-мотанка є 

відображенням нашої культури. Вона вдягнена в народне українське вбрання- вишиванка, вінок, 

черевички. Як і у всіх мотанок в неї немає обличчя. Це робиться для того, щоб вона не притягувала 

негатив. Лялька-мотанка – українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. 

Здавен у кожній родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом мудрості, 

берегинею роду, символом матері-прародительниці та зв’язку між поколіннями.  

  У мене є ще один народний український оберіг-рушник. Рушник — один із найдавніших оберегів 

у різних народів. Сама смуга полотна має насичене символічне значення — дороги, долі, захисту. 

А коли ця смуга ще й містить на собі виткані чи вишиті знаки-обереги — захисна сила її, відповідно, 

більшає . Цей рушник ми з батьками купили на ‘Сорочинському ярмарку’. Це самий великий 

ярмарок України. Я була вражена тим, як різнобарвна та розмаїта наша історія і культура.   

     Я хочу, щоб кожна родина України  дотримувалась українських народних традицій, та мала такі 

ж гарні обереги.                                         

  


