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Доброго дня, шановний пане Скрудже!

Я прочитала «Різдвяну повість у прозі», написану 
Чарльзом Діккенсом, у якій Ви – головний герой. Скажу 

відверто, спочатку Ви мені не сподобались. Ви були 
холодним, жорстоким скнарою, у якого навіть взимку 

снігу не випросиш.  Ви терпіти не могли Різдво і всі  
приготування до нього. Ви вважали, що більшість  

людей – ледарі, тому і вигадали 
Різдво, щоб не працювати. А Ви у

цей час терпите неймовірні 
збитки. Не найкращий герой!

Але духи все змінили – і Ви 
постали переді мною у зовсім 

іншому світлі.



Також я дізналася про святкування
Різдва в Англії. Різдво – це моє 
найулюбленіше свято, і тому я дуже
зраділа, коли Ви також усім серцем 

полюбили цей чудовий день. 
І не тільки полюбили, 
а ще й стали найдобрішою 
людиною у місті, крокували 

вулицями з посмішкою на обличчі, 
і містяни з радістю потискали

Вам руку.



Пане Скрудже, я хочу розповісти Вам, як святкують
Різдво у нас, на Україні. Це  моє найулюбленіше свято, і

тому моя родина готується до нього завчасно.
Спочатку ми прикрашаємо лісову красуню – ялинку

різнокольоровими гірляндами, ліхтариками, сніжинками, 
іграшками. Під ялинку ставимо Діда Мороза і Снігуроньку,

обов’язково кладемо подарунки для всієї родини. 



Ввечері вся сім’я збирається 
за святковим столом, на якому 

обов’язково повинно бути дванадцять страв.



У святвечір по хатах ходять колядники.
Вони співають колядки, у яких прославляють

народження Ісуса Христа. А господарі дому
дякують хлопцям і дівчатам, обдаровуючи їх 

солодкими гостинцями, пирогами, ковбасами.



Також разом із колядниками
ходить Коза, яка є героїнею

різноманітних сценок, 
що розігрує весела молодь.

Коза – це символ достатку та добробуту.



Пане Скрудже, я дуже зраділа, коли дізналася, що
в різдвяну ніч з вами відбулося диво: ви нарешті зрозуміли, 

що ніякі багатства у світі не зможуть заміти сімейного
тепла, лагідної усмішки дитини, турботливого погляду

друга, щирих слів знайомих.  А гроші тільки тоді приносять
задоволення їхньому власнику, коли з їх допомогою

можна принести радість іншим.



Перевтiлення

І саме тоді Ваше кам’яне серце
перетворилося на гаряче, любляче, 

всепрощаюче.



Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні

Пане Скрудже, прийміть у подарунок від мене
нашу українську колядку.



Дякую за увагу!


