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Потапова Л.С.  

«А вже весна, а вже красна» 

 Збірка сценаріїв виховних заходів весняного 

циклу 

 

 

 

 

 

Збірка адресована організаторам позакласної і 

позашкільної виховної роботи, членам органів 

учнівського самоврядування. До складу збірки 

ввійшли сценарії виховних заходів весняного 

циклу для дітей молодшого шкільного віку. 
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Передмова 

 

 

Виховання  дітей та молоді - важливий чинник 

економічного, соціального і культурного розвитку, 

збереження духовних, моральних, громадянських, 

родинних, національних і особистісних цінностей. 

   Виховання людяності в кожній людині за 

допомогою виховних заходів – це перший крок у 

вихованні громадянської особистості, здатної до 

критично-творчого мислення.  Беручи участь у 

проведенні масових заходів, даємо можливість 

кожній дитині крокувати чарівними шляхами 

творчості, пізнавати себе та всесвіт, вірити в свою 

неповторність і необхідність, творити добро, 

пробуджувати кращі почуття в собі та людях, 

стверджувати свою позитивну гуманістичну позицію. 
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«Весна-красна» 

Сценарій пізнавально-ігрової програми 

 

Мета: розвивати спостереження, любов до 

природи, виховувати особисту відповідальність 

кожного за стан довкілля, прищеплювати любов до 

національної культури, виховувати патріотичні 

почуття до рідного краю, здійснювати 

громадянське виховання. 

 

Зал прикрашений у вигляді лісової галявини  

(розцвівше дерево яблуні, береза, біля дерев 

колодики). 

Дійові особи: 

1. Весна. 

2. Травички: (2 дівчинки). 

3. Березень. 

4. Струмок. 

5. Квіти (Пролісок, Підсніжник, Мати-й-

мачуха, Крокус, Медунка, Фіалка). 

6. Ведуча.  

 

Хід заходу 

Звучить чарівна музика. Виходять дівчатка –

травички. 
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Травичка 1. 

Йде весна-красна в зеленій хустинці. 

Несе весна-красна у хустинці гостинці: 

Ягнятам - травицю, гусятам - водицю, 

Качатам - ряску, а малятам - ласку. 

- Доброго ранку! – травам росистим, 

- Доброго ранку!- квітам барвистим, 

- Доброго ранку!- сонечку ясному, 

Людям усім та усьому прекрасному! 

Травичка 2. 

Старі люди кажуть, що весна починається після 

Стрітення, 15 лютого. Погода тоді буває дуже 

різна: коли лютий перемагає - морозить, тріщить, 

крутить а тільки-но березень набирає сили - тут 

уже відразу сонце пригріває, з’являються калюжі, 

дзюрчать струмочки, біжить вода, із сонечком 

бавиться… І раптом усе знову починає морозцем 

стягувати. Так іде двобій. Поки зима не 

відступить. 

 

Звучить дзюрчання струмка, спів пташок. 

 Дівчатка-травитчки заходять за лаштунки.  

На сцену виходять Березень і Струмок.  

Березень. 

Ще тиждень тому завірюха  

Ночами синіми мела.  

Хапав мороз дітей за вуха,  

А зараз глянь — весна прийшла! 

В річках тепло ламає кригу  

Та підтопляє береги.  
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На пагорбах уже відлига  

І все радіє навкруги! 

Струмок. 

Весна святкує перемогу —  

Раніше сонечко встає!  

Струмок знайшов собі дорогу  

Цілющу воду всім дає! 

Березень. 

Всю землю красно заквітчала  

Природі стало не до сну!  

Там, де нога її ступала, —  

Вітали дівчину-весну! 

Звучить весела пісня «Дівчина весна» . 

До зали входить дівчинка Весна 

 та діти -  весняні квіти. Вони виконують танок. 

Весна.  

Добрий день, мої дорогі! 

Я- Весна, 

Я три місяці в садочку 

Зимувала на кілочку 

Від морозів і вітрів 

Берегла озимий хліб 

Ниточки для травки ткала, 

Сорочку сонечку зв’язала, 

В голубі легкі пушинки 

Весняні вдягла хмаринки, 

Повернула всіх птахів 

Із вирію в рідний дім 
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Березень. 

Я місяць, березень, про себе розкажу. 

Трудився лютий до світанку 

І заморозив геть струмочок. 

Та я підкрався нишком зранку 

і схрумав нишком весь льодок. 

Мороз і другу ніч старався, - 

Припорошив льодок сніжком. 

Та знову дуже я сміявся: 

Злизнув усе те язиком. 

Зима ще злиться, бідолаха, 

А вже ж весна бере своє. 

І вже бурулька та що з даху 

Дзвінким струмочком виграє 

Весна. 

Я всім в дарунок тепло принесла 

Скрізь засіяла ранні квіти. 

І травичку, шовкову, м’яку… 

Діти підбігають до неї, а в цей час заходить зима- 

дівчинка в білому одязі, на голові шапка, оздоблена 

ватою, ніби покрита снігом. Зима і весна 

танцюють. Діти квіти сідають на колодки. 

Зима. 

Ти засіяла квіти? 

Не поспішай радіти. 

Я їх вкрию снігами… 

Весна. 

Яка ж ти люта, сестро! Лютий не лютуй, а час твій 

пройшов. Людям ти добраче набридла холодами та 

віхолами. Он як потягнулись до мене діти, щоб 

хоч трішки себе зігріти. 
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Зима. 

Мене теж чекали, щоб після справ відпочити. І 

дорослі, і діти раділи моїм веселим святам, 

пухнастому снігу, свіжому морозу.  

Малеча ліпила снігових баб, грались у сніжки, 

катались на санчатах та ковзанах. 

 

Гра «Сніжки» 

 (Дві команди по 10  учасників – стають одна 

команда навпроти другої. Завдання – закидати 

сніжки на протилежну сторону поки грає 

музика.) Проходить гра. 

 

Весна. 

Так, сестро, це було - та все пройшло. Надоїла ти 

своїми холодами. Хочеться всім зняти  теплий 

одяг і замінити його легким, весняним та за роботу 

взятись. 

Зима. 

Яка робота? Я зараз сюди холоду напущу, всюди 

сніжком притрушу. 

(Вибігає із сцени). 

Березень. 

Нам не хочеться вже зими, що ж робити? 

(Звертається до Весни). 

Що ж воно тепер буде? 

Знов почнуться морози? 

Весна. 

Не бійтися, любі діти. Ми ще позмагаймось з 

Зимою, побачимо, хто кого переможе. Діти ви  

мені допоможете? 
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Діти. 

Допоможемо! 

(Зима заходить до залу). 

Зима. 

Попрацювала так, що аж стомилася! Все стало як в 

січні! 

Весна. 

Сестро, ну чому ти йдеш наперекір часу? 

Звичайно, тобі не хочеться залишати свої 

володіння. Але ж треба. 

 

(Звучить ніжна фонова музика, діти-квіти 

читають вірші про весну). 

 

Медунка. 

І знову починається весна, 

Так, як було це ще у неоліті. 

Лиш перша брунька вибухне на вітті, 

І знову починається весна! 

І знову починається життя, 

Швидкі шалені зміни на землі, 

Кінчається симфонія зими 

І знову починається краса. 

Крокус. 

Весна, весна! Радійте, дітки! 

Ховайте швидше саночки! 

Немов пташки, летіть із клітки, -  

З кімнати, з хати у садки. 

Фіалка. 

А там, в садочках, - сонце, співи. 

В траві фіалки зацвіли… 
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І скрізь метелики щасливі. 

Джмелі і бджілки загули. 

Пролісок. 

А вчора... 

Вчора... 

Що й казати! 

Всі веселилися 

До сліз: 

Славко — 

Дражнило й задирака — 

Наталці проліски приніс!... 

І зовсім це не дивина: 

Так починається весна! 

Зима. 

Я багато почула,побачила і переконалась, що 

настав час мені поступитись місцем. Діти 

прекрасно підготувалась до зустрічі Весни. 

Молодці! Не згадуйте лихим словом! 

 

Звучить тема віхоли. 

Зима виходить за лаштунки. 

Далі учасники свята виконують пісню 

 «Ой минула вже зима» 

 

Пісня «Ой минула вже зима» 

Ой минула вже зима,  

Снігу, льоду вже нема. 

Ой нема, ой нема, 

Снігу, льоду вже нема.        Двічі   

 



 11 

Прилетіли журавлі 

Й соловеєчки малі. 

Ой малі, ой малі, 

Соловеєчки малі.                 Двічі 

 

Лугом квіти вже цвітуть, 

Вівці травку вже пасуть. 

Ой пасуть, ой пасуть, 

Вівці травку вже пасуть.     Двічі  

 

Після виконання пісні учасники свята читають 

вірші. 

 

Крокус. 

Гей, збираймось, любі друзі, 

Погуляємо на лузі. 

Бо скінчилась вже зима 

І настала вже весна. 

Струмок. 

Вже розтанули сніги, 

Потекли дзвінкі струмки. 

Тоді стало сумно скрізь, 

Чорне поле, чорний ліс. 

Пролісок. 

А щоб все зазеленіло, 

І щоб пісенька дзвеніла, 

Щоб природу звеселити, 

Треба сонечко просити. 
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Медунка. 

Сонце, сонечко, дружок! 

Подивись, сумний лужок. 

Та щоб стало веселіше. 

Грій частіше і світліше. 

Підсніжник. 

Рідну землю зігрівай, 

Їй ти сили придавай, 

Щоб росло все й розквітало 

У чудовім нашім краї. 

 

Діти беруться за руки, водять хоровод і співають. 

«Вийди,вийди,сонечко» 

Вийди,вийди,сонечко, 

На дідове полечко, 

На бабине зіллячко,                     

На наше подвір’ячко. 

 

На весняні квіточки, 

На маленькі діточки, 

Там вони граються, 

Тебе дожидаються. 

Виходить Сонце виконує пісню. 

 

«Пісня сонечка» 

Прокидаюсь на світанку, 

Всіх вітаю з добрим ранком. 

Я сушу дрібну травичку, 

І в гаю буджу синичку. 

Заплітаю віти в коси 

І збираю в кошик роси. 
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Зазираю в кожні жати, 

Прокидайтеся малята! 

Гляньте у віконечко, 

Я – весняне сонечко. 

 

Сонечко. 

Добрий день,мої хороші, 

Хлопчики й дівчатка. 

Радо із весною хочу вас вітати! 

Щастя й радості бажати 

Я - весняне, ясне сонце, 

Засвітило всім у віконце. 

Я прокинулося рано, 

Бо я сонечко весняне, 

Обійшло гаї, поля - 

Чорна всюди ще земля. 

Треба квітам розцвітати, 

Щоб серця нам звеселяти.  

 

На фоні ніжної мелодії Березень читає вірш. 

Березень. 

Коли сонце – сонечко нам яскраво світить, 

То в саду й на лузі розквітають квіти. 

Є червоні й блакитні, жовті, білі-темні світлі. 

Слухайте і дивіться - вам це знадобиться. 

Пролісок.  

Я – пролісок синенький, 

І перший на весні 

Сказати вам раденький: 

«Кінець! Кінець зимі!» 

З-під снігу мій листочок 
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До сонця простягну 

І ніжний мій дзвіночок 

Вітатиме весну. 

Підсніжник.  

Ще сніг лежить, ще холодно надворі, 

А я на зло зимі уже росту. 

Біленький , та такий чудовий! 

З-під снігу, той підсніжником зовуть.   

Отакий малий неначе, 

Ледь прокинувся від сну. 

Тихий-тихий, а одначе, 

Я привів до нас Весну. 

Мати-й-мачуха.  

Тільки сонечко пригріло, 

Мати-й-мачуха з’явилась. 

Серед чорної землі 

Сяють Сонечки малі. 

Золотим промінням сяють, 

Нашу землю зігрівають, 

Щоб прокинулась вона 

І до нас прийшла весна! 

Крокус. 

Гарно, тепло у садку, 

Снігу вже немає… 

Із-під листя у кутку 

Крокус виглядає. 

Квіти мої запашні, 

Аж дух вам забиває, 

Тож кращих квіточок мабуть 

І ніде немає.   
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Медунка. 

У лісі веснянім 

Цікава рослина: 

Ось тільки рожева. 

Тепер уже - синя! 

Я назву солодку маю, 

Бджоли мене полюбляють 

Тому й медункою  

Всі називають.  

Фіалка.  

Я фіалочка маленька, 

Мої квіти запашні, 

Розцвітаю я раненько 

Скрізь під лісом навесні. 

Вітер пестить і гойдає, 

Бджоли мед з мене беруть, 

Соловейко мені співає. 

На віночки діти рвуть. 

Усі квіти разом. 

Ми веселі квіточки, 

Сонця любі діточки, 

Тягнемось до неба –  

Нам блакитні треба, 

Від землиці – сили, 

Й щоб дощі зросили. 

Весна. Я пропоную вам зібрати чудові квіти з 

наших галявин.  

 За допомогою лічилок 

 діти-герої свята вибирають дітей на гру.  
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Гра «Збери букет» 

(Гравці стають один за одним. Навпроти кожної 

команди розміщуємо «галявини» на яких 

«ростуть» квіти. 

 Гравцям потрібно по черзі підбігати до 

«галявини», зірвати квітку, повернутись до своєї 

команди і квітку поставити у вазу. Перемагає 

команда, яка першою назбирає букет квітів.) 

Проходить гра. 

 

Лічилки 

5 зайчаток вийшли з дому. 

Спершу стали по одному, 

Потім – в пари, топчуть сніг, 

Хто без пари – геть побіг. 

Іде коза рогата, 

Веде діток кошлата. 

А хто козу туркне, 

Того вона штурхне. 

Сітка, вітка, 

Дуб, дубки –  

Повставали козаки, 

Шабельками брязь – 

Вийди, князь. 

Раз, два, три, чотири 

Кицю грамоті навчили: 

Не читати, не писати, 

А за мишками ганяти. 
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Плила качка по воді, 

Несла яйця золоті. 

По одному, по одному, 

А ти качко йди додому  

Тікав заєць через міст. 

Довгі вуха, куций хвіст, 

А ти далі не тікай: 

Рахувати починай: 

- Раз, два, три – вийди ти. 

Стоїть півень на току 

У червонім чобітку. 

Будем півника просити: 

- Ходи жито молотити. 

Їхав лис через ліс, 

Поламав сто коліс. 

Треба  стати, погадати, 

Скільки йому грошей дати. 

Раз, два, три, 

Чотири, п’ять –  

П’ять горобчиків летять. 

Раз, два, три, п’ять –  

Йду четвертого шукать. 

Стоїть верба над потоком. 

Похилились трохи боком. 

Похилились до води, 

Ти лови. 

Проходить гра «Збери букет» 

Весна.  

Прийміть, любі гості, це марево квітів. 

Спасибі, що ми добротою зігріті. 
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Березень. 

Яка ж гарна йде весна —  

Вкрилась рястом далина.  

Все під сонцем оживає,  

На світ ясний виглядає. 

Сонце. 

Вітер зиму розтряс, 

І в лісочку,  

На горбочку 

Виріс ріст, синій ряст. 

Весна. 

А ходімо ряст топтати! Ця рослина має магічну 

силу. 

Сонце. 

Люди старі кажуть, що коли ранньої весни та 

босими ногами потоптатись по рясту, то здоровим 

будеш на цілий рік. А топчуть це так (показує 

промовляючи)      

                                     Топчу, топчу ряст, ряст, 

                                      Бог здоров’я дасть, дасть. 

                                      Будем Бога просити, 

                                      Щоб на той рік дожити. 

Весна. 

А зараз, подруженьки квітоньки з дітьми у кривий 

танок ставайте і мене Весну-красну скоріш 

звеселяйте. 

Струмок. 

Кривий? Його  що танцюють шкутильгаючи? 

Березень. Та ні! Тому, що його слід водити криво, 

не замикаючи кола. 
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Весна. 

Запрошуємо з кожного гуртка по 3 учні. 

Діти виконують танок. 

«Кривий танець» 

Ми кривого танцю йдемо 

Кінця йому не знайдемо. 2р. 

Ані кінця, ані ладу, 

Не впізнати, котра ззаду. 2. 

Ми підківкою гуляєм  

І кінець той відшукаєм.2. 

В лузі квіточок знайдемо, 

У віночок заплетемо. 2р. 

У віночку будуть з нами 

І волошки з васильками. 2р. 

А ромашка буде з маком. 

А кульбабка з пастернаком. 2р. 

Ми підківкою гуляли 

І кінець той відшукали. 2р. 

Весна. Молодці, гарно співали і танцювали. А 

тепер відгадайте загадки  

Загадки про квіти 

З-під снігу розквітає,  

Раніше всіх весну зустрічає (підсніжник).  

Я найперша зацвітаю 

Синім цвітом серед гаю. 

Відгадайте, що за квітка, 

Бо мене не стане влітку. (Пролісок) 

Як прийде до нас весна, 

зеленіє скрізь вона, 

а як осінь надійде — 

зжовкне враз і пропаде. (Трава) 
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Нерозлучні три брати. 

Не стрічався з ними ти?  

(Березень, квітень, травень) 

Тане сніжок, зеленіє лужок, 

День прибуває – коли це буває? (Навесні)  

З кінцем зими прийде вона, 

Улюблениця всіх, …(Весна) 

 

У запису звучить шум лісу, співи птахів, 

дзюрчання струмка. 

Сонце.  

Чуєш? Жебонять струмки!  

Чуєш? Цвірінчать пташки!  

Глянь! Бруньки он на гіллі..  

В синім небі — журавлі... 

Березень.  

Веселе сонечко блистить, 

Проміння щедро ллє; 

Гайок привітно шелестить, 

Струмочок виграє. 

Струмок. 

Цілу зиму спали, 

На тепло чекали. 

А тепер прокинулись, 

Зразу бігти кинулись, 

Дзвінко заспівали: 

- Ми струмочки весняні, 

Ми – струмочки голосні, 

Спішимо до річеньки, 

Нашої сестриченьки. 
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Гра «Струмок» 

(Діти стоять парами в колоні, один без пари, він 

йдучи між дітьми забирає одного гравця з будь-

якої пари і стає спереду команди, той хто без 

пари починає спочатку) Проходить гра. 

 Поки діти займають місця у залі, 

 виходить дівчина Калина дрімаючи.  

Звучить тема калини.  

Сонце. 

Спить калина. Ще без листя. 

Без червоного намиста. 

Я на неї ніжно гляну - 

Враз вона зелена стала. 

Калинонько, прокидайся, 

З ясним сонцем привітайся. 

Калина. 

Здрастуй, сонечко-дружок, 

Я вже встала, йду в танок. 

А щоб кращий був танок 

Запрошу я цих діток. 

Гра «Веселий танок» 

(2 команди по 5 пар – хлопчик-дівчинка, завдання 

командам за сигналом ведучого застрибнути в 

великі шаровари, пританцьовуючи навколо 

перешкод повертаються до своєї команди та 

передають  шаровари наступній команді). 

Проходить гра. 

 Після закінчення гри на фоні мелодії діти 

розказують слова 



 22 

Весна. 

А на згадку про свято прийміть наші 

«жайворонки», щоб на нашу землю прийшла 

справжня весна, яка за народними віруваннями 

приходить від дня Сорока святих мучеників, що 

припадає на 22 березня.  

Калина. 

Саме з того дня наші пращури починали співати 

веснянки. Але найважливішим обрядовим 

дійством була урочиста зустріч птахів, які 

поверталися з вирію.  

Усі учасники свята. 

«Жайворонки, прилетіть, весну-красну принесіть» 

 Діти учасники свята роздають усім глядачам 

«жайворонки» 

Калина. 

От і закінчується наше свято 

І хочеться мені ще раз усіх привітати 

З приходом весни. 

І матусь, і бабусеньок своїх 

І гостей ми вітаємо, 

Усмішок, здоров’я, щастя. 

Від душі бажаємо. 

Весна. 

Ми співали й танцювали, 

Із святом всіх вас привітали. 

Усі учасники свята 

Прощавайте, в добрий час! 

І приходьте ще до нас. 

Під спів пташок глядачі виходять з залу. 
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Свято 8 березня 

 
Сценарій святкової програми 

 

Хід заходу 

 
Звучить ніжна фонова музика, 

 виходять мами-ведучі. 

 

І знову починається весна, 

Так, як було це ще у неоліті. 

Лиш перша брунька вибухне на вітті, 

І знову починається весна! 

І знову починається життя, 

Швидкі шалені зміни на землі, 

Кінчається симфонія зими 

І знову починається краса. 

 

Починається весна не з квітів.  

Є тому дуже багато причин.  

Починається вона з теплих слів,  

З блиску очей і з усмішок чоловіків.  

А потім уже задзвенять струмки  

І підсніжник в лісі розцвіте,  

А потім уже кричать граки  

І черемха снігом мете.  
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Знов починається весна!...  

Знов починаються дива...  

То серед двору із-під снігу  

Раптово визирне трава,  

То раптом лагідні веснянки  

Засіють щоки та носи,  

Чи розщебечуться —  

Ще зранку! — Птахи на різні голоси! 

 

А вчора... 

Вчора... 

Що й казати! 

Всі веселилися 

До сліз: 

Славко — 

Дражнило й задирака — 

Наталці проліски приніс!... 

І зовсім це не дивина: 

Так починається весна! 

 

Я – жінка! Я – весна!  

Я – сонячний віночок! 

Навколо мене райдуги цвітуть. 

В моїй душі прозоряться озерця 

І щастям переповнюється серце, 

Коли життя свою являє суть. 

Я – жінка, я – весна 

я вас благословляю 

Всіх, хто прибуде в мирі й любові 

У своїх діяннях, у своєму слові 
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Повідаю світу, як його люблю. 

Гори ж любове, хай розтане мла, 

Там усе підступне, хиже, нице, 

Хай вилітають сподівань жар-птиці 

Із рук моїх, що зіткані з тепла. 

Як березнево небо воскреса, 

Як урочисто і прозоро всюди 

Це все для вас! Це ваше рідне, люди! 

Я – доброта, я – жінка, я –весна! 

 

Я – жінка! Ви чуєте, люди, я – свічка, 

Запалена Господом на віки. 

Я – жінка. Я – річка бурхлива й неспинна, 

Що в повінь зриває верхи берегів. 

Я – жінка. Природою створена пісня, 

Яку чоловік заспівать не зумів. 

Я – мрія і спогад. Майбутнє й колишнє, 

Я – щось незбагненне для чоловіків! 

Я – жінка. Я дійсно слабка половина. 

Нехай переможцям – лаврові вінки! 

Історію творять, звичайно, мужчини, 

Але лише так, як заохочуть жінки! 

 

(мами сідають у зал) 

 

Виходять дітей на сцену. 

 Діти читають вірші. 



 26 

 

Можна у світі чимало зробити: 

Перетворити зиму на літо,  

Можна моря й океани здолати, 

Гору найвищу штурмом узяти,  

Можна пройти крізь пустелі та хащі.. 

Тільки без мами не можна нізащо,  

Бо найдорожче стоїть за словами: 

В світі усе починається з мами!.. 
        

Мати – то сонечко рідне, 

Сонечко ясне, земне, 

Слово її заповітне 

Гріє і живить мене. 

 

Існує в світі таємниця,  

Що весна із мамою сестриці 

 

Я малюю весну –  

Запашну, голосну. 

Ось дерева, ось квіти. 

Все виходить як є –  

Ось і сонце встає. 

Та не знаю,  

Як спів змалювати. 

 

Учасники виконують пісню «Наша мама»  

Музика В.Іванникова 

Слова О.Фадєєврї 
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Колисанки вечорами 

Нам співали наші мами, 

А тепер пора і нам заспівать  

Для наших мам. 

Приспів.  

Як зростем великі- 

    Мамі станем зміною. 

Гордимося мамою 

                            Мамою єдиною. 

 

Десь далеко за віконцем 

Знову спати ляже сонце. 

Ти вже спиш в цю ніч ясну, 

Тільки мамі не до сну. 

                                                           Приспів. 

Як зростем – самі ми станем 

Турбуватися про маму. 

Ми співаємо для них –  

Мам єдиних дорогих.                      Приспів. 

 

На фоні ніжної мелодії діти читають вірші. 

Весна-чарівниця,  

Неначе цариця,  

Наказ свій послала,  

Щоб краса вставала.  

І проліски, і травка,  

Й зелена муравка,  

І кульбаба рясна,  

Й фіалочка ясна — 
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Всі квіти весняні,  

Веселі, кохані,  

З-під листя виходять  

Од сну зимового 

До сонця ясного!  

 

Ті квіти дрібненькі,  

Мов дітки маленькі,  

Розбіглись у гаю,  

Я їх позбираю  

 

В пучечок до купки —  

Для мами-голубки! 

   

Прийміть, любі гості, це марево квітів. 

Спасибі, що ми добротою зігріті. 

 

 

Діти вручають мамам квіти. 

Далі проводяться ігри та конкурси з батьками та 

дітьми. 

 

Гра «Збери букет» 

(2 команди по 5 учасників, 2 вази. 2 комплекти 

весняних квітів, зібрати з «галявин» букети у 

вази)  

 

Гра «Я+ТИ=МИ» 

(команда батьків та дітей) 

За командою ведучого виконувати завдання: 

- стати по росту; 
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- по кольору волосся (від світлого до темного); 

- по кольору очей (від темних до світлих), 

- по кольору взуття; 

- по перших буквах своїх імен (в алфавітному 

порядку). 

 

Конкурс «Заплети косу» 

(Запрошуємо 2 татусів. Завдання – заплести коси 

дівчаткам) 

 

Зараз відпочиньте трішки. 

Та послухайте усмішки. 

 

Запам’ятала    

- Марійко, чому ти всі цукерки поїла сьогодні? 

Я ж просила тебе залишити ще й на завтра. 

- Матусю, ти ж вчила мене не залишати на завтра 

те, що можна зробити сьогодні. 

 

Полярник 

- Мамо, коли я виросту, то буду полярником. 

- Дуже добре, синку. 

- Я вже зараз хочу готуватись до цього. 

- Як же? 

- А ти щодня купуй мені морозиво, щоб я звикав 

до холоду. 
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Уже скучила 

- Знаєш що, доню, сходи на вулицю, пограйся, а як 

заскучаєш за мною ,то приходь додому, я пригощу 

тебе тортом. 

- Мамо, а я вже скучила за тобою!   

 

Гра «Помічники»  

(3 учасників; відділити насіння: гарбузове, 

горохове, квасолю ) 

 

Конкурс з глядачами «Принцеса на горошині» 

Потрібно поставити в ряд стільці без м'якої 

оббивки, по кількості передбачуваних учасників 

(краще всього 3-4). На кожен стілець кладеться 

певна кількість круглих карамельок. Зверху стільці 

накриваються непрозорими поліетиленовими 

пакетами. Танцюючи, сидячи на стільці, учасники 

повинні визначити скільки під ними цукерок. 

Переможе той, хто швидше і правильніше це 

зробить. 

 

Вітання від чоловіків.  

Усміхайтесь наші любі 

І живіть щасливо. 

Затишок в сім’ї хай буде 

Й на душі красиво! 

 

Усі учасники свята виходять з залу під пісню 

«Мама» 
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«Світле свято Великодня» 
 

Сценарій пізнавально-ігрової програми 

 

Мета: розширити знання учнів про святкування 

Великодніх свят; розкрити зміст свят; 

відроджувати звичаї та обряди нашого народу, 

примножувати його традиції; виховувати у 

школярів почуття любові до свого народу. 

 

Обладнання: зал прикрашений вишитими 

рушниками, гілочками верби, листівками до 

Великодня, у глиняних тарілках крашанки, 

писанки, паска, повітряні кульки, фломастери. 

(Діти одягнені в національні українські костюми). 

 

Хід заходу 

 

Під веселу музику вибігає хлопчик 

Годі, діточки, вам спать! 

Час уже давно вставать! 

Гляньте: сонечко сміється, 

В небі жайворонок в’ється. 

В’ється, радісно співає, -  

Вам Великдень сповіщає! 

Виходять діти в українських костюмах. 

 Лунають Великодні дзвони. 

Весна розквітла наче казка, 

І сяє сонцем височінь небес. 
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Вітаєм з світлим святом Пасхи!  

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Ведуча. Лунають Великодні дзвони. Не просто 

лунають, по землі, рвуться до неба, щоб 

сповістити всіх, що правда є і що вона жива. 

І ми щасливі від усвідомлення того, що життя 

вічне. Серця людські наповнені радістю, яка 

примушує нас спрямовувати свої погляди на 

ідеали добра і справедливості і вірити в їх 

здійснення. 

1-ша дитина.  

Вдягла весна мережану сорочку,  

Умившись і звільнившись від турбот,  

І піднімає волошкові очі  

До віщих, до церковних позолот.  

2-га дитина.  

Душа стає в цю днину молодою. 

Забувши, що слова бувають злі.  

Повняться старання добротою  

На ранньому скоромному столі.  

3-тя дитина. 

Великдень всіх нас на гостини просить, 

Малює сонце полотно небес 

І крашанку, як усмішку, підносить. 

Разом. Христос воскрес! Воістину воскрес! 

Ведуча. Ми знаходимось на порозі 

найвеличнішого християнського свята – 

Великодня. До Великодня готуються заздалегідь. 

Неділя за тиждень перед Великоднем називається 

Вербною. 
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Саме в цей день Ісус востаннє увійшов до Храму 

Божого. Дорогу йому встеляли пальмовими 

вітами. В Україні пальми не ростуть, тому люди, 

щоб відзначити цей день, ставлять у своїх оселях 

вербові гілочки. 

Інсценізація.  

(Вибігає маленький хлопчик, 

 тримаючи в руках гілочки верби,  

легенько б'є дітей). 

Діти. Хто ти? 

Хлопчик. Я весняний Вістунець, прийшов 

сповістити, що увесь хрещений люд готується до 

найкращого свята, – до Великодня. 

Діти. А чого б'єш? 

Хлопчик. Хіба це я? Це свячена вербиця. Навесні, 

як тільки пригріє сонечко, вона першою 

прокидається. Її пухнасті котики будять усіх до 

роботи: "Вставай! Вставай! Настав Білий тиждень! 

– гукають вони. – Час веснувати! Час орати і 

сіяти!" Тож і ви не зволікайте, бо: Не я б'ю – верба 

б'є, за тиждень – Великдень, Недалечко червоне 

яєчко (легенько б'є дітей).  

Будь велика, як верба, 

А здорова, як вода,  

А багата, як земля. 

Не я б'ю, верба б'є,  

За тиждень – Великдень. 
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Ведуча. Для нашого народу Великдень – 

Воскресіння Христове – це радісне і величне 

свято. Після смерті Христа Марія Магдалина 

сумна прийшла до місця поховання Учителя і 

зустріла Його там живим.  

Так вона дізналася, що Христос переміг смерть – 

воскрес із мертвих! Потім Христос з'явився іншим 

учням і апостолам. 

За давньою легендою сказано, що Марія 

Магдалина скрізь розповідала про Ісуса Христа і 

Його вчення, про смерть на Хресті і про 

Воскресіння. Прийшла вона і в Рим до імператора. 

Прийнято було приносити імператору дарунки. У 

Марії Магдалини нічого не було, окрім простого 

яєчка. Вона простягнула яйце правителеві і 

сказала: "Христос Воскрес!"  Здивувався 

імператор і відповів: "Як можна воскреснути із 

мертвих! У це не можна повірити, як і в те, що біле 

яйце може стати червоним". І тут сталося чудо – 

яйце почервоніло. Імператор здивувався і відповів: 

"Воістину Воскрес!»  

Відтоді на Великдень ми розмальовуємо яєчка — 

робимо писанки, даруємо їх один одному і 

вітаємо: "Христос Воскрес! " А у відповідь чуємо: 

"Воістину Воскрес!" 

1-ша дитина.  

Христос воскрес – радійте, діти,  

Біжіть у поле, у садок,  

Збирайте зіллячко і квіти,  

Кладіть на Божий хрест вінок! 
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2-га дитина.  

Нехай бринять і пахнуть квіти,  

Нехай почує Божий рай,  

Як на землі радіють діти  

І звеселяють рідний край. 

3-я дитина.  

На вас погляне Божа Мати,  

Радіючи з святих небес...  

Збирайтесь, діти, ну ж співати. 

Разом. Христос воскрес! Христос воскрес! 

Ведуча. Так ми стверджуємо нашу віру в перемогу 

Христа над смертю та в життя вічне. Отож, на 

Великдень ми ділимося радістю і ділимося всім 

найкращим з тими, хто цього потребує. Деякі діти 

ходять до лікарень, приходять у гості до самотніх 

стареньких бабусь і дідусів, вітають їх зі святом 

словами "Христос воскрес!", святковими віршами і 

піснями, дарують їм червоні яєчка і смачні 

гостинці. 

Ведуча Але для початку слід підготувати свої 

оселі та одяг до святкування. Треба його гарно 

випрати та випрасувати. 

 

«В діжку воду наливаєм» 

(Пісня—гра для залу) 

В діжку воду наливаєм. 

Порошечку насипаєм, 

А тепер – не зволікати 

І швиденько прати, прати. 2р. 



 36 

 

Білизну ми витягаєм 

    І міцненько відтискаєм 

       А щоб довго не баритись, 

          Ми повісимо сушитись. 2р. 

Посушилося – дістали, 

А тоді попрасували 

А тепер, як все чистеньке. 

Одягаємо швиденько. 2р. 

Ведуча. 

Квітневий день, святе причастя 

Із чаші сонця, з Божої руки. 

І від цього хмільного щастя 

Життя здається щирим і легким. 

Ведучий. 

Підсніжники і котики вербові, 

Шати зелені у берез. 

І чути в кожнім дзвоні - слові. 

Христос Воскрес! 

У відповідь : Воістину Воскрес! 

Ведуча. А чи знаєте, ви діти, що у великодньому 

кошику мають бути традиційні страви? 

Діти. Знаємо. І про них ми вам усім розкажемо.  

Паска – символ царства небесного, хліб вічного 

життя. Їх випікають кілька, інколи для кожного 

члена родини, але обов’язково одну велику – для 

всіх. Саджають паску і виймають з печі або 

духовки з молитвою. Бажано, щоб у цей час на 

кухні була ідеальна тиша. Паска, яка печеться в 

шумі, тріскає.  
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    Кажуть, поки вона не освячена, їсти її не 

можна. 

    Колись кожна господиня мала власний рецепт 

паски, перейнятий від мами чи бабусі. На Галичині 

та Закарпатті їх печуть у вигляді круглого хліба і 

прикрашають візерунками з тіста – подвійними 

(восьмираменними) хрестами, решітками, 

віночками, пташками та баранячими ріжками. 

Сир та масло - символи жертовності та ніжності 

Бога. Ці продукти нагадують про стародавню 

культуру господарів-скотарів.  

Із сиром готують страви, без яких не обходиться 

майже жодне традиційне свято.  

Сіль – символ достатку, повноти, суті. У Біблії 

сіль – символічний засіб зв’язку між Богом і його 

народом: «І не оставляй жертви твоєї без солі 

завіту Бога твого». У Нагірній проповіді Ісус 

Христос називає своїх учнів «сіллю землі». 

    Вважається, що сіль – це очисна речовина, 

пов’язана з залізом, кров’ю і небесними світилами, 

якої жахається нечиста сила. Зустріч гостей 

хлібом-сіллю має два значення: вияву гостинності 

та оберегу. У святкові дні для надання особливої 

сили солі її запікали в печі або святили у церкві.  

Шинка-ковбаса символізують душевну радість. 

За притчею Ісуса Христа, коли повернувся додому 

блудний син, батько звелів заколоти вгодоване 

теля. 

    Свиня в українців асоціюється із силою землі, 

теплом і родючістю. 



 38 

    Існує легенда, що коли переслідували 

Христа, він сховався в сіні. Кури розгребли його, 

відкривши. Ісуса схопили, але він зумів утекти і 

сховався в соломі. Підбігли свині й почали рити 

солому, зариваючи Спасителя ще глибше. З того 

часу Бог благословив свинину в їжу людям.  

Хрін робить людину міцнішою, як міцнішає 

християнин, прийнявши тайну сповіді під час 

Великого посту. Існує легенда, що хрін колись був 

отруйним, і жиди задумали отруїти ним Ісуса 

Христа.  

Натерли хрону, дали Спасителеві, а він з’їв і не 

отруївся. А потім поблагословив хрін і звелів 

християнам його їсти.  

Барвінок - символ вічності буття і життєвої сили, 

провісник весни. 

Писанка – це розмальоване Великоднє яйце; це 

символ Сонця, життя, безсмертя, весняного 

відродження, щастя, радості, добра. 

 

Діти читають вірші про писанки 

Гарна писанка у мене, 

Мабуть, кращої нема. 

Мама тільки помагала, 

Малювала я сама.  

 

Змалювала диво-пташку, 

Вісім хрестиків дрібних, 

І малесенькі ялинки, 

Й поясочок поміж них.  
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Хоч не зразу змалювала - 

Зіпсувала п'ять яєць. 

Та як шосте закінчила, 

Тато мовив: "Молодець!"  

 

 Я цю писанку напевно, 

 Для Іванка залишу, 

 А для мами і для тата 

 Дві ще кращі напишу.  

  

Хто народ свій щиро любить, 

Рідну землю хто кохає, 

В того серце золотою 

Писанкою сяє.  

 

Ведуча. Крашанки символізують нове життя, 

воскресіння, достаток, вічний рух. За 

язичницькими віруваннями, яйце - символ сонця. 

Майже в усіх народів воно вважалося джерелом 

життя і початку світу. У міфах різних народів зі 

світового яйця виникає всесвіт. А з верхньої і 

нижньої половини яйця виникають небо і земля. 

    Малюють крашанки у Чистий четвер або в 

суботу. Найпоширеніші – червоні. Вони 

символізують пролиту за людей кров воскреслого 

Спасителя і радість життя. Його добувають із 

відвару цибулиння. З кори дикої яблуні отримують 

жовту барву, з молодого березового листя – 

салатну, з шишечок вільхи – брунатну.  
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У воду для фарбування крашанок додають 

свячену воду – хрещенську, стрітенську і 

благовіщенську. Прийнято малювати тринадцять 

крашанок – на згадку про Христа і його апостолів.  

    Колись писанки призначалися конкретним 

людям. Дитині дарували яскраві, хлопцеві, який 

подобався дівчині, – з червоним тлом, господарю – 

із заштрихованими геометричними фігурками, 

молодиці, яка хоче народити дитину, – зі свастями, 

старцям – на чорному тлі з драбинками 

(символізують дорогу до неба).  

    Наші діди і прадіди свято вірили в те, що 

писанки мали чудодійну силу. Перш ніж будувати 

хату, розмальовані яйця закопували в місцях, де 

мали бути кути. Щоб у хату не вдарив грім, 

писанки ставили під стріху. Щоб велися худібка та 

бджоли, закопували їх у стайні та під вуликами.  

Ведуча.  

Крашанки розфарбовували у різні кольори.  

1-ша дитина.  

Червоний - радість життя, надія, любов. Найбільш 

розповсюджений колір.  

2-га дитина.  

Жовтий уособлював Місяць і зорі, а в господарстві 

- урожай.  

3-тя дитина.  

Блакитний.- символ неба, простору, вітру, 

здоров'я.  

4-а дитина.  

Зелений - колір весни, пробудження природи, 

надії, радості буття.  
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5-а дитина.  

Чорний - символ землі, й родючості  

 

«Великодній четвер» 

 (Інсценізація дівчатами уривка)  

 

– Йде Великдень, йде, дівчата! Будемо писанки 

писати. Писаночки-крашаночки напишемо аж сім 

коробочок. 

– А й справді! Сьогодні ж Великодній четвер! 

Якраз писанки писати! Писанки, розмальовані в 

цей день, будуть довго зберігатися. 

(Стук у двері) 

- Хто це до нас завітав? (Заходять дівчата в 

костюмах писанок). 

Усі писанки. Стук, стук, стук, обережно, бо в 

кошику тісно! Стук, стук, стук, обережно, від жари 

аж млосно. 

Червона писанка. Я сидіти тут не хочу, на 

підлогу собі скочу. 

Зелена писанка. Ходімо швидше, вилізаймо, та 

про себе сповіщаймо!  

Червона писанка. В буряках мене купала, на 

червоне змалювала. 

Зелена писанка. У траві мене варила, назелено 

закрасила. 

Жовта писанка. Мене вбрала у лушпину, у 

цибулеву свитину. 

Коричнева писанка. У шкірці яблука мочила, це 

додало мені сили. 
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Біла писанка. Я біленькою зосталась, 

тільки квіточок набралась. 

Червона писанка. А мене квітчають червоні 

хустинки. 

Зелена писанка. Мене вкривають зелені листочки. 

Жовта писанка. Мене у жовті узори прибрала. 

Коричнева писанка. На мене коричневих цяток 

наклала. 

Біла писанка. А я така гарна й не передати! 

Усі разом.  
Усі ми гарненькі – і хочемо сказати: 

Христос воскрес! – шепочуть квіти, 

Лунає шелест їх по лузі. 

Христос воскрес! – українські діти, 

Радійте всі – ви наші друзі! 

 

Гра «Розмалюю писанку» 

Ведуча. Давайте і ми будемо розписувати 

писанки. Прошу підняти руки тим, хто народився 

у березні, квітні і травні.(Ведуча вибирає по 3 

гравці з кожного місяця). 

У нас буде три команди: березень, квітень і 

травень. Яка команда швидше розмалює свою 

писанку. (Капітан кожної команди отримує 

«писанку» повітряну кульку, гравці команд 

фломастери. Завдання капітанів втримати 

писанку, а гравцям якнайшвидше її розмалювати. 

За оплесками глядачів визначаємо переможців). 
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«Вередує пишна паска» 

(Ґагілка-пісня) 

 

 Вередує пишна паска: 

 Гей, посуньтеся, будь ласка, 

 Заграйте мені нині маршу, 

 Бо я паска тут найстарша.  

 

 Раптом, що се? Рідна нене,  

 Порося, та ще й печене,  

 Скочило, на рівні ноги,  

 Гей, вступайтесь із дороги.  

 

Аж тут хрін із бородою,  

 Вже готовтеся до бою,  

 Маю гичку, як корону,  

 Зараз вас усіх захроню,  

 

 Обізвались крашаночки, 

 Крашаночки невеличкі, 

 Хоч хвалитись нині гріх, 

 Ми найкращі з вас усіх.  

 

 Надійшло до всіх кропило,  

 Накропило, насварило, 

 Мир хай буде всім сьогодні 

 Бо то свята Великодні.  
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«Пекарі» 

(На мелодію «Ой ходила дівчина бережком» з 

поступовим прискоренням темпу діти імітують 

місіння тіста). 

  

Ой, місили тісто, місили, 

Додавали борошна і води, 

Ой, місили тісто ще і ще, 

Щоб було і смачне і пухке! 

Ведуча. Ви вже добре запам’ятали, що має бути у 

великодньому кошику?  

Ведуча. Спробуємо зібрати великодні кошики. 

 

Гра «Великодній кошик» 

(2 команди по 6 гравців – батьки і діти. Завдання 

скласти правильно великодні кошики) 

Ведуча. 

Існує чимало прикмет і прислів'їв, пов'язаних з 

цим святом.  

1-ша дитина.  

Коли на Великдень ясно світить сонце, то через 

три дні піде дощ.  

2-га дитина.  

Коли на Великдень дощ або хмари, буде Врожай.  

3-тя дитина.  

Коли на Великдень спить господар, то виляже 

пшениця, а якщо господиня - льон.  

Ведуча. В ніч перед Паскою намагалися не Спати. 

Світло горіло цілу ніч. А в церкві відбувається 

святкова служба.  
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У давнину вважали, що на Великдень має грати 

сонцем, а тому люди перед його сходом відчиняли 

віконниці; щоб упустити до хати царя неба, який 

приносить у дім щастя і здоров'я.  

Яєчко розмальоване, барвисте, 

Ним тішиться і старець, і дитя,  

Творіння людських рук, святе і чисте, 

Маленький символ нашого життя 

 

Гра  в «кидка» 

Кладуть яйце на землю. В десяти кроках від нього 

стоїть один з партнерів, що хоче виграти яйце; 

йому зав'язують очі хусткою. З зав'язаними очима 

він відміряє десять кроків, розв'язує очі і має 

дістати до яйця, не сходячи з місця. Якщо дістане 

- виграв, не дістане - програв. 

 

Естафета з яйцем 

 (2 команди по 6 гравців – батьки і діти. Завдання 

перенести дерев’яною ложкою писанку із тарілки 

в кошик та не вкинути її по дорозі. При цьому 

праву руку з ложкою витягнути вперед, а ліву 

тримати за спиною. В кого писанка впаде на 

підлогу – вибуває із гри. Гравці проходять між 

перешкодами. Перемагає команда, яка назбирає 

найбільше писанок у кошик).   

 

Гра «Чиє яйце довше крутиться» 

Гравці розкручують свої крашанки. Той, у кого 

вона крутиться найдовше - переможець. 
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Ведуча. В такі ігри грали переважно хлопчики, а 

зараз пограють дівчатка у гру "Подоляночка 

 

«Подоляночка» 

 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води  не мала. 

 

Ой устань, устань, подоляночка, 

Ой устань, устань, молодесенька, 

       

Вмий своє личко, 

Личко біленьке, 

Біжи до Дунаю, 

Бери ту, що скраю. 

Проходить гра «Подоляночка» 

 

Ведучий. Сьогодні ми вітаємо усі родини, які 

завітали на наше свято. Батьки споконвіку 

передавали свої знання та вміння дітям. Дякуючи 

нашим родинам, ми побачили якими видами 

мистецтва займаються у подільських домівках. 

 

Нагородження учасників свята грамотами. 
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Вітання від учасників свята 

 

Хай пасочка у пічці не згоряє 

І шиночка завудиться в огні, 

Хай в вашій хаті свято не минає 

І не зникають страви на столі. 

 

Хай яйця стануть різнокольорові 

За порухом одного писанка, 

Хай хрін буде цілющим і здоровим 

Й цвіте бузок на стрічці рушничка. 

 

Хай дзвони в церкві ще гучніше дзвонять, 

Хай ангел усміхнеться із небес, 

Хай навіть кошички радіють і говорять: 

„Христос Воскрес, воістину Воскрес!” 

 

Ведуча. У цей благословенний час дозвольте щиро 

привітати Вас зі святом світлого Христового 

воскресіння.!!! Святий Великдень несе нам 

довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, 

дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, 

поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить 

душу. Тож нехай Божа милість та благословення 

оросять ваше життя, а мир, любов та злагода 

запанують у Вашій оселі.  

Всіх Вам земних благ! 
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Свяченого яєчка, доброї паски 

і сонця окрайчика- з Божої ласки! 

У мирі та щасті, добрі та любові 

святкуйте Великдень в родинному колі! 

 

Хай мир у серці Вашому панує, 

Хай ангел божий щастя Вам дарує, 

Ісус Христос здоровя шле з небес. 

Христос воскрес! Воістину Воскрес! 

 

Явилась милість нам Господня 

І оживила світ, немов в раю; 

В знаменне світле свято Великодня 

Вітаєм щиро кожну ми сім’ю. 

 

Бажамо щастя й злагоди в родині 

Та благодаті Божої з небес 

І хай по всій лунає Україні: 

- Христос воскрес! 

- Воістину воскрес! 
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«Красо України – Подолля» 

Сценарій виховного заходу для учнів 4-х класів 

 

Мета. Ознайомити дітей з історією Поділля,  

особливостями подільської  вишивки, видами  

сільського господарства; прищеплювати любов до 

свого краю; виховувати почуття гордості за свою  

землю. 

 

Дійові особи: 

1. Ведучі: (дві дівчинки)   

2. Діти подолянчики та подоляночки. 

 

Обладнання: слайди з фотографіями Поділля;  

мультимедійна установка для показу слайдів, 

реквізити до ігор; короткометражний фільм про 

місто Хмельницький. 

 

Хід заходу 

На екрані – слайд з  

краєвидом Хмельниччини та темою свята.  

Лунають позивні.  

Виходять ведучі в українських костюмах. 
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Ведуча 1.  Рідний край наш — ненаглядна мрія 

         Білосніжні сади навесні. 

         А між ними, крони зеленіють 

         Яворів, беріз і ясенів. 

Ведуча 2. Вшир і ввись будовами розлитий, 

        Де пульсує Буг із джерела, 

        Здраствуй, краю наш Подільський 

        Краю ласки і тепла! 

Ведуча 1. Доброго дня, шановні друзі!  Сьогодні у 

нас незвичайне свято. Ми здійснимо невеличку 

мандрівку рідним краєм.. 

Ведуча 2 . А як називається наш край?  (Поділля) 

Слайд-шоу 

«Визначні місця Хмельниччини» 

О, Поділля моє,   

Мій чудовий, оновлений краю! 

Я кохаю тебе, 

І про тебе пісні я співаю. 

По дорогах твоїх 

Я іду без найменшої втоми, 

Бо кругом земляки, 

Мені кожне обличчя знайоме. 

Ясночолі вони, 

Коренасті із міцними руками... 

Я радію в душі, 

Я безмежно горжусь земляками!  
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Ведуча 1.  Подоляни — дружній та працьовитий 

народ, який зберігав віками історію свого краю. 

Відома українська поетеса, Леся Українка, 

проїжджаючи Подільським краєм, зачарована 

красою нашої землі написала чудові рядки: 

Красо України,  Подолля! 

Розкинулось мило, недбало! 

Здається, що зроду недоля, 

Що горе тебе не знавало. 

Ведуча 2. Та на долю нашого народу випало 

багато бід. Протягом багатьох століть  нашу землю 

плюндрували монголо-татари, турки, поляки та 

найбільшої  шкоди завдали німецько-фашистські 

загарбники у 1941-1944 роках. 

Слайди — фотографії із Зразкового військово–

історичного музею–панорами визволення м. 

Проскурова  

від німецько–фашистських загарбників,  

що знаходиться у  Хмельницькому  палаці 

творчості  

дітей та юнацтва. 

На фоні слайдів — слова ведучої  

Запрошуємо вас у подорож до героїчної історії 

нашого міста… 

Субота, 21 червня… Люди не думали, що це був 

останній мирний день 1941 року. О четвертій 

годині ранку сотні німецьких літаків скинули свій 

смертоносний вантаж на мирних жителів Києва, 

Мінська, Севастополя, на мости і залізничні 

станції, на аеродроми. Бомби впали і неподалік від 

Проскурова (на Ружичну та Старокостянтинів)…   
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29 червня 1941 року фашистські окупанти 

захопили с. Білотин  Ізяславського району, 8 липня  

- місто Проскурів. Наступили чорні дні окупації...  

Ведуча 1. Але наш народ вистояв, вижив. 

Слайд «Перемога» 

Залишився працьовитим і мудрим, життєрадісним. 

Зберіг і примножив свою культуру.  

Ведуча 2. Подільська земля щедра своїми 

співучими талантами. Серед відомих сучасних 

українських співаків багато подолян: Микола 

Гнатюк,  Валентина Степова, Аркадій Укупник, 

Марина Одольська, Юрко Юрченко, Олександр 

Пономарьов та Наталя Валевська.  

Земле Подільська, рідний наш краю, 

Кращого в світі мабуть немає, 

Яблуні білі, сяйво калини, 

І неповторна пісня Вкраїни. 

Виконується пісня «Рідний край» 

Ведуча 1. До 1917 року наше місто входило до 

Кам’янець-Подільської  губернії, тому що в ті 

роки розподіл територій йшов по  губерніях.   

Після революції 1917 року наше місто почало 

входити до Кам’янець-Подільської області. А з 

1954 року Проскурів перейменовано у 

Хмельницький. І Хмельницький стає обласним 

центром. 

Вікторина 

1. Як називається наш край? (Поділля) 
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2. Як називаються люди, які живуть на Поділлі? 

(Подоляни) 

3. На честь якого гетьмана воно було так названо? 

(Богдана Хмельницького) 

4. Які річки протікають у Хмельницькому? 

(Плоска, Південний Буг, Кудрянка.) 

5. Коли було звільнено місто Проскурів від 

німецько-фашистських загарбників?  (25 березня 

1944 року) 

Ведуча 2. Бачу, ви добре знаєте історію свого 

краю. У Хмельницькому проживають 

представники багатьох національностей. І тому 

вихованці палацу творчості вивчають не тільки 

культуру і побут Поділля та України, а й творчість 

інших народів, які мешкають у нас.  

Єврейський танець «У старому Проскурові» 

Ведуча 1. 

Подільська пісня, голос невмирущий 

Душі людської вічне відкриття. 

Вона ніколи, як і хліб насущний  

Не вийде з моди нашого життя. 

Ведуча 2. А яку Ви знаєте подільську дитячу 

пісню?  (Подоляночка.) 

Ведуча 1. Поділимо зал на 2 команди: 

«Калинка» – праворуч.  

«Веселинка» — ліворуч. 

Піднімаю праву руку — співає команда Калинки. 

Ліву – Веселинки,  дві руки разом — співаємо усі.           
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«Подоляночка» 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води  не мала. 

Ой устань, устань, подоляночка, 

Ой устань, устань, молодесенька, 

Вмий своє личко, 

Личко біленьке, 

Біжи до Дунаю, 

Бери ту, що скраю. 

Ведуча 1. Молодці! Гарно співаєте! Українські 

пісні тісно переплітаються з народними  іграми. 

Проводиться народна гра «Мак» 

Ведуча 2. Щедра подільська земля своїми дарами, 

сіється пшениця, жито, овес, ячмінь,  просо, 

гречка, конюшина, горох, кукурудза, квасоля, біб, 

буряк, соняшник, садиться картопля.      

Ведуча 1. Подільські сади вражають своєю 

різнобарвністю: черешні, вишні, абрикоси, горіхи, 

сливи, груші, яблука. Українські селяни здавна 

вміли  прищеплювати дерева і вивели багато 

сортів груш та яблук. Тільки на Поділлі було 

виведено до тисячі сортів яблук. 

Ведуча 2. Зараз ми спробуємо зібрати повні 

кошики яблук. 
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Гра   «Збери яблука» 

Реквізит: два плетених кошики, дві великих 

дерев’яних ложки, два комплекти по п’ять 

бутафорських фруктів. 

Обираються дві команди по п’ять учасників в 

кожній команді. Кожна команда отримує порожній 

кошик і ложку. Перед учасниками ставляться 

тарілки з бутафорськими фруктами.  

За сигналом учасники по черзі підбігають до 

тарілки і кладуть у ложку один фрукт (праву руку 

слід витягнути вперед, а ліву заховати за спину) 

повертаються до своєї команди, фрукт 

перекладають у кошик, ложку передають 

наступному гравцеві. Перемагає команда,  яка 

першою назбирає фрукти у свій кошик.  

Проводиться гра 

Ведуча 1.  Молодці. Видно, що ви працьовиті діти.  

Слад-шоу «Подільські оселі» 

Ведуча 2. Подільські оселі відрізняються 

мальовничими фасадами завдяки широкому 

використанню кольорів та настінного розпису. 

Ведуча 1. У хаті все оброблено глиною і побілено, 

а у декого – декоративним розписом оздоблено піч 

і стіни.  

Ведуча 2. Замість стола стояла скриня, у якій 

зберігали одяг та інші цінні речі. На широкому 

ліжку викладали вишиті подушки, а лави під 

вікнами встеляли тканими ліжниками з овечої 

вовни. 
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 Також господині використовували стіни для 

своєрідної «виставки» декоративних мисок і 

горняток. 

Слад-шоу «Подільська вишивка» 

Ведуча 1. Частиною українських промислів була 

вишивка.  Подільська вишивка барвиста і 

різноманітна. Переважають у ній мотиви 

геометричної  форми з вкрапленням червоного, 

синього, жовтого, помаранчевого чи зеленого 

кольорів. 

Ведуча 2. Вишиванням  займались у вільний від  

польових робіт час, з листопада по березень. 

Вишивали при цьому виключно для власних 

потреб, замовлення не приймались, вироби на 

базар не продавались. Вважалось, що у виріб 

вкладали душу, а душа не продавалась.  

Тому кожна дівчина, вишиваючи сорочку, 

скатертину чи рушник, вишивала і свою долю та 

щастя. 

Ведуча 1:   А чи вмієте ви вишивати?  Запрошуємо 

на сцену 2 дівчини, які будуть вишивати. 

Гра « Подільський візерунок » 

Реквізит: дві великі дерев’яні голки із стрічками 

по півтора метри, два дерев’яних круга з отворами 

для голок. Учасника потрібно вишити елемент 

подільського орнаменту  — ромб.  

Проводиться гра 

Ведуча 2.  Рушники, як традиційна прикраса 

життя, як предмет побуту та обрядовості, здавна 

були поширені на Україні.  
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Мистецтво, що створювалося руками, розумом, 

серцем мільйонів людей, було самою народною 

правдою. Могутньою хвилею піднімалося воно з 

глибини народу, несло в собі його радість і горе, 

розповідало про нестримне  прагнення  до волі. 

Слайд-шоу «Подільські рушники» 

Рушники мали різні назви: 

Утирач (для рук і обличчя). 

Стирок ( для посуду). 

Божник (для образів). 

Плечевий  (для столів). 

Подарковий ( для подарунків).                                                           

Ведуча 1. Рушники давали при проводах 

подорожуючим в далеку путь, при закладанні  

нового будинку, зустрічі гостей, на новосіллі. На 

весіллі рушник активний і обов’язковий предмет - 

перев’язували старостів, зв’язували руки молодим, 

ставали на рушник. Багато звичаїв дійшло і до 

наших часів. 

Ведуча 2.  Вишивання рушників відображають і у 

танцях. 

Танець «Рушники» 

Ведуча 1. Ось і завершується наша подорож 

Подільським краєм. Гадаю, своїми добрими 

вчинками ви будете прославляти нашу землю. 

Короткометражний фільм про Хмельницький 

«Місто щасливого дитинства» 
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Ведуча 2. Благословенна рідна земле, 

                  Красо Вкраїни, любий край, 

                  Моя Хмельниччина чудова, 

                  Завжди радій  і процвітай! 

Ведуча 1. Хай Вам щастить! 

                 До побачення. 

Під мелодію пісні «Поділля» 

 глядачі виходять із залу.   
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