
12.11. – 10 клас 

Пізнавальна година «Без толоки, як без руки». 

      Толока є давнім українським звичаєм. Її організовували на селі для 

виконання термінових робіт, що вимагали значної кількості осіб: збирання 

врожаю, вирубування лісу, спорудження будинків. Іноді толоку 

використовували для проведення громадських робіт (будування церков, шкіл, 

читалень, доріг тощо). Одним з видів толоки було випасання сільської 

череди. Наші предки працювали толокою (спільно, разом), добровільно й 

задарма, не потребуючи плати за свою працю. Зазвичай особа, на користь 

якої працювали, частувала працівників. Також звичною справою було 

завершення толоки народним гулянням — танцями та співами. 

 

Як це відбувалося? 

Спогади учасника толоки. 

Кучма Володимир Володимирович (1950 р.н.):  

«УСІ ГУРТОМ ПОБІГЛИ НА ДОПОМОГУ» 

Я родом з Григорівки, куток під Гержайкою. В 1970 році прийшов з армії, 

саме в той день було дві толоки на вулиці - на обійсті Диких і в моєї 

хрещеної Якимахи Євгенії. Звичайно, я молодий і сильний на допомогу побіг 

до хрещеної. Заміс глини з соломою робили кіньми, а обвальковували 

ногами. Мій обов’язок був носити вальці на стелажі. А далі високі чоловіки 

закидали на горище, а жінки вкладали і рівняли. Із самісінького ранку без 

присядки і перекурів кипіла робота. Малишня теж плуталася між дорослими 

замурзана і щаслива. У хрещеної толокували в основному колгоспники. Десь 

до 16 години і впоралися. Мабуть, ще й веселі пісні додавали сили. На толоку 

не думали про оплату, підтюпцем збігалися сусіди, родичі і навіть перехожі. 

Діло совісті – допомогти ближньому. Після закінчення толоки у хрещеної 

хтось кинув, що на другій толоці ще не впоралися. Ви б бачили, як усі 

молодші гуртом побігли на допомогу! В кінці толоки господарів вимазували 

глиною, садили на тачку і катали по вулиці. Моїй хрещеній таки пощастило 

покататися, а потім ще й скупали її. Повечерявши, співали, жартували, 

танцювали. Музики ще довго не давали спокою всьому кутку. 



 

Вправа «Продовж прислів’я та приказки» 

1. Громадою велике діло …... 

2. У гурті робити, як із гори …... 

3. Гурту і вовк не ….. 

4. Гуртом і гуси вовка ….. 

5. У гурті і смерть не ….. 

6. Без діла сидіти – можна  і …… 

7. Без діла слабіє ….. 

8. На язиці  густо, а на думці …… 

9. Як до діла, так і ….. 

10. Землю сонце прикрашає, а людину – ….. 

11. Робить хвилинку, а базікає без ….. 

12. Тільки і робота, що кладе до …. 

13. До роботи плачучи, а до танців ….. 

14. В роботі «0х», а їсти за ….. 

15. Все хіхоньки та хахоньки, а до роботи ні ….. 

16. Де багато крику, там мало ….. 

17. Для нашого Федота на страшна ….. 

 

 

Підготувала вихователь : Хмельовська Л.В. 


