
 



 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №1/2016 

 

 3 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Ресурсний центр 

 

 

 

 

 

 

Альманах 

психолого-педагогічного 

досвіду 
 

 

№ 8, 2019 

 

Науково-методичний журнал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2019 



Альманах психолого-педагогічного досвіду 

Науково-методичний журнал. Виходить 2 рази на рік. 
 

Засновник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

  Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», протокол №6 від 28.01.2016 р. 
 

Мова видання: українська. 

Видавник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Головний редактор: 

Омельченко С.О., ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

доктор педагогічних наук, професор. 
 

Відповідальний секретар: 

Аматьєва О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
 

Члени редакційної колегії: 

Набока О.Г., перший проректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Курінна С.М., завідувач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Панасенко Е.А., завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Коношенко С.В., доктор педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Сипченко В.І., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої 

школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Бондаренко Н.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи; 

Дронова О.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи; 

Садова Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи; 

Колган О.В., помічник ректора, кандидат філологічних наук, доцент; 

Корнєєва О.Л., завідувач закладу дошкільної освіти №31 «Мир» м. Костянтинівка, 

кандидат педагогічних наук; 

Ракитянська О.Л., методист із дошкільної освіти НМЦ відділу освіти Слов’янської 

міської ради. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Піроженко Т.О. − доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка; 

Євтухова Т.А. − завідувач кафедри природничо-математичних наук ДДПУ, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Стягунова О.О. − завідувач відділу дошкільної освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Фото на обкладинці: педагоги та вихованці закладу дошкільної освіти №55 «Лелека» 

м. Слов’янськ (завідувач – Шевченко Галина Валентинівна). 

 

© Ресурсний центр, 2019 



З М І С Т 
 

Панасенко О.І., 

Сисоєва Н.О. 

Українські народні та українські сучасні танці як 

засіб формування патріотичних почуттів у дітей 

старшого дошкільного віку      

 

 

4 
 

Конспекти осінніх свят для дітей дошкільного віку  7 
   

Панасенко О.І., 

Сисоєва Н.О. 

 

«Осіння казка» (молодша група)     

 

7 
   

 «Осіннє свято» (середня група)      13 
   

 «Щедра осінь» (середня група)      18 
   

 «Вже надходить осінь золота» (середня група)   22 
   

 «В гостях у Господині» (старша група)     31 
   

 «Осінній ярмарок» (старша група)      40 
   

Сисоєва Н.О. «У Морквини іменини» (молодша група)    49 
   

 «Обжинки» (старша група)       52 
   

 «Як козаки Оксану Несміяну розважали» (старша 

група)          

 

58 
   

 «У бабусі на подвір’ї» (старша група)     70 
   

 «Український ярмарок» (старша група)     76 
   

Конспект зимового свята для дітей дошкільного віку  83 
   

Сисоєва Н.О. «Свято Різдва» (старша група)      83 
   

Конспекти весняних свят для дітей дошкільного віку  89 
   

Панасенко О.І., 

Сисоєва Н.О. 

 

«Великдень» (старша група)       

 

89 
   

Сисоєва Н.О. «Великдень обрядовий» (старша група)     94 
   

Конспект літнього свята для дітей дошкільного віку  99 
   

Панасенко О.І., 

Сисоєва Н.О. 

«День Незалежності України та День Прапору» 

(старша група)         

 

99 

   

Відомості про авторів  103 

  

Вимоги до оформлення матеріалів для розміщення на сторінках 

Ресурсного центру  

 

104 

 



№8/2019    Альманах психолого-педагогічного досвіду 
 

 

 
6 

Українські народні та українські сучасні танці  

як засіб формування патріотичних почуттів у  

дітей старшого дошкільного віку 
 

Краса рідного краю, що відкривається завдяки 

казці, фантазії, творчості – це джерело любові до 

Батьківщини. Розуміння й відчуття величі, могутності 

Батьківщини приходить до людини поступово й має 

своїми витоками красу. 

                                                           В. Сухомлинський. 

 

У сучасному світі патріотичне виховання має надзвичайну актуальність й 

значущість. Ми вважаємо, що це одне з головних завдань діяльності кожного 

педагога. 

Перед нами постала очевидна проблема життєвої необхідності 

повернення в наше сучасне життя, у виховання наших дітей старовинної та 

сучасної народної культури. 

Засвоєння й використання досягнень народної культури сприятиме 

єдності й миру в країні. Почуття любові до Батьківщини починається для 

дитини з того, що вона бачить навколо себе, що її дивує, що викликає 

емоційний відгук у її душі. Розвиток інтересу в дітей дошкільного віку до своєї 

національної культури є однією із форм прояву патріотичних почуттів. Про 

велике значення й важливу роль народного мистецтва у вихованні патріотизму в 

дітей відмічали у своїх творах П. Лесгафт, М. Пирогов, Л. Толстой, 

К. Ушинський та ін. Науковці вважали, що мистецтво допомагає пробудити в 

дітей перші яскраві уявлення про Батьківщину, про народ та культуру. 

Загальновідомо, що дошкільники дуже емоційні. Їм притаманне 

емоційно-образне сприйняття навколишнього світу й це необхідно 

використовувати для формування патріотизму. 

У морально-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку велику роль 

відіграє музика. Яскраво виразити свої емоції, висловити своє ставлення до 

«малої» батьківщини, в якій вона живе, дитині допомагає створення яскравої, 

радісної обстановки на святах та розвагах. На музичних заняттях формуємо в 

дітей дошкільного віку такі якості, як-от: любов до своєї сім’ї, оселі, 

Батьківщини, дбайливе ставлення до рідної природи тощо. 

Вирішенню завдання виховання підростаючого покоління на традиціях 

української культури, залучення дітей до українських цінностей багато в чому 

сприяють заняття народними танцями під українську народну та сучасну 

українську пісню. Адже саме розвиток української народної творчості тісно 

пов'язаний з історією українського народу, а народний танець за допомогою 

танцювальних образів відтворює й розкриває дух українського народу, його 

побут, смаки й ідеали. 
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Люди завжди зображували в народному танці своє життя. Вивчення 

українського народного танцю сприяє ознайомленню дітей дошкільного віку з 

хореографічним фольклором нашої країни, вихованню любові до Батьківщини, 

до своєї нації та національну гордість. Тому обов'язково потрібно продовжувати 

роботу з використання українських музичних творів, розучування українських 

народних танців, тому що це допомагає вихованню любові до рідного краю. 

Із музичним фольклором діти знайомляться на музичних заняттях, у 

повсякденному житті, під час дозвілля, народних свят. Діти проявляють інтерес 

до народної музики, що приносить їм радість, створює гарний настрій. 

Різноманітність народного фольклору дозволяє вибирати найбільш цікаві його 

зразки. Ми завжди ефективно використовуємо у своїй роботі різномаїття 

народної музики для розучування танцювальних рухів, інсценівок, хороводів, 

танців тощо. 

У зміст роботи з дітьми старшого дошкільного віку з духовно-

патріотичного виховання за програмами «Українське дошкілля» та «Соняшник» 

на заняттях з хореографії ми використовуємо такі методи й прийоми: 

– бесіди (з мультимедійним супроводом) за темами: «Батьківщина – наша 

Україна», «Затанцюємо гопачок», «Щоб танок був до душі» та інші; 

– розучування українських народних танців, етюдів; 

– використання народних хороводних танців, народних ігор, закличок; 

– постановка танців, свят та розваг на основі українського фольклору; 

– постановка танців патріотичної тематики; 

– прослуховування й аналіз музичних творів української музики 

(добираємо музику, яка зрозуміла, доступна для дитячого сприйняття й 

відповідає віковим особливостям дітей); 

– добір костюмів, декорацій. 

Особливу увагу приділяємо розробці репертуару, до якого входить: 

– добір музичних фонограм; 

– розробка малюнку танцю, комбінацій рухів; 

– добір костюмів, декорацій, реквізиту відповідно до ідеї. 

Репертуар до дитячих свят оновлюємо й поповнюємо кожного року. В 

нього включали такі постановки й танці, як-от: «Черевички», «Гарбузи», 

«Варенички», «Рушничок», «Парубки зеленоокі», «Гопак», «Донечка Вкраїни», 

«Віночок» та ін. 

Плідно взаємодіємо та співпрацюємо з батьками вихованців, а саме: 

– спільна участь у святах, заходах, концертних програмах; 

– стендова інформація до свят та розваг; 

– спільна робота над розробкою костюмів для виступів; 

– індивідуальні консультації, анкетування,бесіди. 

Специфічна форма українського народного танцю висловлює й розкриває 

естетичні смаки народу, його духовні ідеали та побут. Народ створює красиві за 

малюнком й формою танці під українську музику, зміст яких є максимально 

різноманітним. Барвисті хороводи, кадрилі, своєрідний «повзунець», запальний 
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гопак та віртуозні танці солістів свідчать про велику різноманітність 

українського танцю. 

На наш погляд, цей вид творчості ніколи не повинен згасати. Це – серце 

українського народу, яке потрібно передавати із покоління в покоління. 

Педагоги, керівники музичні зацікавлюють дітей, залучають до мистецтва 

українського танцю у всіх його фарбах. Педагоги мають навчити дитину не 

лише рухатися під українську музику, а й відчувати танець, любити його, як 

свою Батьківщину. 

Коли наші вихованці танцюють українські таночки, у них блищать очі від 

щастя й сяють обличчя від задоволення. Це є фундаментом виховання 

особистості, майбутньої самостійної людини.  

Від нас із вами, педагоги, залежить, якими будуть наші діти, що вони 

візьмуть із дитинства й яке майбутнє буде в нашої країни. 

 

Панасенко Ольга Ігорівна – керівник музичний закладу дошкільної освіти 

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області; 

Сисоєва Наталія Олексіївна – керівник музичний закладу дошкільної 

освіти №55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області. 
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Конспекти осінніх свят для дітей дошкільного віку 
 

 

Панасенко Ольга Ігорівна, 

керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

  

 

Сисоєва Наталія Олексіївна, 

керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

 

Консультант:  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти та  

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 
 

 

«Осіння казка» 

(молодша група) 
Ведуча. 

Шановні гості наші й діти! 

Ми хочемо вас запросити. 

І всіх сьогодні ми вітаємо 

На нашім святі урожаю! 

1-а дитина. 
Осінь, осінь, листопад, 

Жовте листя стеле сад. 

І уже в краї далекі 

Відлетіли всі лелеки. 

2-а дитина. 

Дує, дує вітер, дує –задуває, 

Золоті листочки з дерева зриває. 
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І летять листочки, падають, кружляють, 

І осіннє свято радо зустрічають. 

3-а дитина. 
Осінь в гості вже прийшла,  

І врожай нам принесла. 

Ми про осінь пісню знаєм, 

І її вам заспіваєм. 

Пісня «Осінь, осінь вже прийшла». 

Ведуча. Ану, діти, давайте покажемо,як летять листочки й закружляємо в 

осіннім вальсі. 

«Осінній вальс із листочками» (загальний танок). 
(Діти сідають на свої місця. Стук у двері) 

Ведуча. Хто там? (Заходить поштар із телеграмою) 

Поштар. 

Добрий день! Я поштар зі Слов’янська. 

У дорозі я завжди. 

Термінову телеграму 

Я приніс до вас сюди! 

Отримайте телеграму! До побачення! (Іде із 

зали) 

Ведуча. Дякую, до побачення. Діти, це 

телеграма із села Простоквашино. 

Пише вам пес Шарик. «Скоріше приїжджайте до нас. Цей кіт Матроскін 

змушує мене збирати врожай на городі. Зовсім озвірів, навіть уночі не спить, а 

сторожує свій город. Скоріше на допомогу!» 

Діти, допоможемо Шарику, поїдемо в село Простоквашино? 

Діти. Так, поїдемо! 

Ведуча. Ну тоді сідаймо в машину й поїхали! 

Пісня «Машина». 

Ведуча. Ось ми й приїхали, а де ж Шарик й 

Матроскін? Посигнальте ще! 

(Діти сигналять. Під музику виходять Шарик й 

Матроскін) 

Шарик й Матроскін. О, приїхали, приїхали! Добрий день, діти! А в нас 

на городі скільки овочів виросло, що самі ми не зможемо зібрати. 

Матроскін. Ну раз ви приїхали, то будете нам допомагати збирати овочі? 

Шарик. Ну ось тобі, діти тільки-тільки в гості завітали, а ти їх із порогу 

та одразу в город працювати! 

Матроскін. Та ніколи вже відпочивати. Осінь вже крокує повною ходою, 

а в нас овочі ще в городі не зібрані. 
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Шарик. 
У городі урожай, 

Все, що хочеш, ти, збирай! 

Матроскін. 

Огірки й помідори, 

І морквицю, й салат. 

Ну, а перців – цілий ряд!  

Ану, виходьте, перчики, покажіться нам! 

(Виходять під музику діти-перчики, стають у лінію. Вибігає порося, 

поливає перчики лійкою) 

Порося. 
Кожен ранок поливаю 

Перців цілу грядку. 

За врожай я не хвилююсь, 

Буде все в порядку! 

1-а дитина-перчик. 

Раз, два, три! 

Ось які перці ми! 

У городі урожай, 

Все, що хочеш, ти збирай! 

2-а дитина-перчик. 

Я – зелений перчик, є зелений хвостик, 

Я вітаю вас усіх, добрий день вам, гості! 

3-а дитина-перчик. 
А ми – перці-молодці, 

До столу готові. 

Покладіть нас у салат, 

Будете здорові. 

4-а дитина-перчик. 

Вам від перчиків уклін, 

Вас вітає наш загін. 

Виступ наш гостей потішить, 

Нам поплескайте скоріше! 

5-а дитина-перчик. 
Привітайте нас гучніше, 

Грай, музико, веселіше! 

Матроскін. А ось й наші дівчатка-господарочки прийшли збирати 

врожай. Ану, дівчатка, виходьте та розкажіть, чи подобаються вам наші 

перчики. 

(Виходять дівчатка під музику, стають у лінію) 

1-а дівчинка. 

У городі, дітвора, 

Перці нам збирать пора. 
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2-а дівчинка. 
Перці виросли чудові, 

І солодкі, й здорові.  

3-а дівчинка. 

А ми кошики візьмемо, 

Та врожай увесь зберемо. 

4-а дівчинка. 
Ми цибульку позбираєм 

І на зиму запасаєм. 

5-а дівчинка. 

І морквину, й буряки 

Позбираєм залюбки. 

6-а дівчинка. 
Овочі смакуйте, діти, 

Менше будете хворіти. 

7-а дівчинка. 

Урожай усіх потішив, 

Ми станцюєм веселіше! 

Загальний парний танок. 

Матроскін. Оце ніс картоплю, перечепився та й розсипав усю. Діти, 

допоможіть, будь ласка, зібрати. 

Шарик. Лише збираємо по одній картоплині. 

Гра «Збери картоплю в кошик». 

Матроскін. Ну ось, здається, на городі весь врожай вже зібрали, а тепер 

підемо разом до нашого саду. 

Шарик. А в садку он скільки яблучок поспіло: й жовті, й червоні, й 

зелені. Ану, дівчатка-яблучка, виходьте, покажіться та повеселіться з нами на 

святі. 

Танок дівчаток-яблучок. 

1-а дівчинка-яблучко. 
Я кругленьке, червоненьке,  

У середині біленьке. 

Соковите й смачне. 

Покуштуй скоріш мене! 

2-а дівчинка-яблучко. 

Кругле, румʼяне, я росту на гільці. 

Люблять мене й дорослі, й маленькі дітки. 

3-а дівчинка-яблучко. 
Зазирни в осінній сад 

Диво-кульки там висять. 

Червоненький стиглий плід, 

На десерт й на обід. 
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4-а дівчинка-яблучко. 
Дорогенький червʼячок, 

Не кусай ти мій бочок. 

Дітям яблучка смачненькі, 

Всім корисні й солоденькі. 

5-а дівчинка-яблучко. 

Я – маленьке яблучко, 

На гілочці сиджу. 

Із сонечком веселим 

І з дощиком дружу. 

6-а дівчинка-яблучко. 
Яблуко на яблуні 

Весело висіло. 

Яблуко на яблуні 

Потихеньку зріло. 

7-а дівчинка-яблучко. 

Яблуко гойдається, 

Туго наливається. 

Набирає соки, 

Надуває щоки. 

8-а дівчинка-яблучко. 

Яблуко рум’яне 

З круглими боками, 

Яблуко солодке 

З червоними щоками. 

9-а дівчинка-яблучко. 
Вітер гладить яблуко 

По круглому боку. 

Сонце гріє яблуко 

І цілує в щоку. 

10-а дівчинка-яблучко. 

Яблуко на яблуні весело висіло. 

Ну, зірвіть же яблуко, бо воно вже встигло! 

Матроскін. Ой біда, ой біда! 

Шарик. Що трапилось, Матроскін? 

Матроскін. Корова Мурка наша пропала! 

Шарик. Діти, а ви не бачили корову? Може вона в лісі заблукала? 

Давайте підемо всі разом у ліс й пошукаємо корову. Беріться усі за руки й 

ходімо. 

(Діти беруться усі за руки, під музику ідуть один за одним та 

зупиняються в півколі) 

Матроскін. Ой, діти, послухайте, хтось у лісі шарудить. Ой, та це ж 

їжачок! 
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(Виходить дитина-їжачок) 

Дитина-Їжачок. 

Добрий день, малята. 

Хлопчики й дівчата. 

Я – веселий їжачок, 

Прийшов на свято в дитсадок. 

Пісня «Маленький їжачок». 
Шарик. Ой, діти, послухайте, щось капає мені на долоньку. 

(Вибігає порося з парасолькою й кричить) 

Порося. Дощик іде! Дощик іде! 

Шарик. Звичайно, дощик починається, ану ховайтеся всі під парасольку! 

Матроскін. Й в мене парасолька є. Діти, й до мене біжіть ховайтеся! 

Гра «Сонечко та дощик». 
Матроскін. Ой, діти, дивіться скільки в лісі грибів виросло після дощу. 

Ану, хлопчики-грибочки, виходьте, покажіться, потанцюйте та гостей 

повеселіть.  

1-а дитина-грибочок. 
Ось листок й ось листок, 

А під ним сидить грибок. 

Туди гриби заглядають, 

Капелюха приміряють. 

2-а дитина-грибочок. 
Капелюхи всім купили, 

Всіх в обновки нарядили. 

3-а дитина-грибочок. 

Я – маленький дощовик, 

Під дощем гуляти звик. 

4-а дитина-грибочок. 
Купив собі на святки 

Парасольку й чобітки. 

5-а дитина-грибочок. 

Вдяглися чепурні грибки 

У помаранчеві шапки. 

Їх підосичниками звуть, 

Бо під осиками ростуть. 

6-а дитина-грибочок. 
Хай побачать всі в лісочку, 

Які гарні ми грибочки. 

7-а дитина-грибочок. 

Любим дуже виступати, 

Зараз будем танцювати. 

Танок грибочків. 
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Заєць. 
Я у кошик всіх зберу, 

І до дому віднесу. 

Грибочок. 

Ти спочатку нас спіймай, 

А тоді вже й забирай. 

(Грибочки тікають, заєць наздоганяє їх) 

Шарик. Діти, а давайте всі разом голосно покличемо нашу корову Мурку. 

Діти (разом). Мурка! Мурка! 

(Під музику забігає корова) 

Матроскін. А ось моя улюблена корівка. Мурка, а де ж ти блукала, діти 

молока хочуть. Постій, я відерце поставлю й подою тебе. 

(Корова відштовхує відро) 

Матроскін. Та чого ж це ти брикаєшся? А так ти танцювати хочеш? Ну 

давай потанцюємо! 

(Корова танцює під українську народну 

музику) 

Матроскін. Ну а тепер час уже й дітей 

пригостити. Ось вам наше молочко від корови 

Мурки. 

(Дістає великий пакет молока) 

Шарик. А ось вам яблучка з нашого саду. 

Приймайте та всіх дітей пригощайте. 

(Дає кошик з яблуками)  

Матроскін. Приїжджайте ще до нас у гості, будемо чекати! 

(Матроскін й Шарик виходять із зали) 

Ведуча. Ось й закінчилася наша мандрівка в село Простоквашино. А ми 

повертаємося до нашої улюбленої групи. Там нас чекають солодкі смачні 

гостинці. А зараз, діти, давайте разом привітаємо наших батьків зі святом Осені 

й разом скажемо голосно: «Вітаємо!» 

(Усі діти вигукують вітання. Свято завершується) 

 

 

«Осіннє свято» 

(середня група) 
Ведуча. 

Осінь золотиста знов до нас прийшла, 

Осінь золотиста радість принесла. 

Осінь золотисту разом зустрічаємо 

Та про осінь пісню весело співаємо. 

Пісня «Осінь золотиста». 

(Діти сідають на свої місця) 
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Ведуча. 
Діти! У Осені, ой, роботи багато: 

Садки відвідати, гаї! 

Дерева в золото убрати, 

Зібрати щедрі врожаї. 

Ще пізні айстри й хризантеми 

Стоять, неначе, у садку. 

Вони сьогодні разом із нами 

Кружляти будуть у танку. 

– Любі діти, любі квіти, 

Станемо в таночок, 

Сплетемо віночок! 

«Танок квітів». 

1-а дитина-квіточка. 

Я – квіточка пишна, троянда розкішна, 

Росою умита, милую всіх цвітом. 

2-а дитина-квіточка. 
Ми – гарненькі квіточки, 

Маєм гарні брівочки. 

Мабуть, всі ви здогадались 

Як гарненько ми назвались. 

3-а дитина-квіточка. 
Осінь щедра та багата, 

Всі працюємо завзято: 

Квіточки в садку збираємо 

І в букет усі складаємо. 

4-а дитина-квіточка. 

Айстри Осінь привітали. 

У садочку всі зростали. 

Гарно вбрались і стоять 

Всіх людей розвеселять. 

5-а дитина-квіточка. 
Айстри дуже сумували, 

Що дощі на них не впали. 

Мама айстри поливала, 

Щоб вони не сумували. 

6-а дитина-квіточка. 

Гарні квіти коло хати 

Навесні садила мати. 

Чорнобривці чарівні 

Так й просяться в пісні. 
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7-а дитина-квіточка. 
Я – вогнистий ногіток – 

Прикрашаю весь садок. 

Я веселий, чепурний 

Подивіться, ось який! 

8-а дитина-квіточка. 

«Я – весела хризантема», – 

Шепочу я восени. 

Хоч і в холод ми цвітемо 

Та весняні бачим сни. 

9-а дитина-квіточка. 
А у нас вбрання сеньйора, 

Кличуть нас усі «Майори». 

Різних кольорів наряд 

Стали всі на грядці в ряд. 

10-а дитина-квіточка. 

А я приніс вам привіт, 

Бо я квітка «Горицвіт». 

Я рожеві квітки маю, 

Сонечко й воду полюбляю. 

11-а дитина-квіточка. 

Петунію всі знають люди, 

Її вирощують повсюди. 

На грядці або на віконні 

Вона, як зірочка, в долоні. 

(Виставити в центр зали соняшники) 

Виходять діти-соняшники. 

1-а дитина. 
Всі якісь ви не такі 

Всі ви – квіти, малюки! 

Соняшник впізнає кожен, 

Бо на сонечко він схожий. 

2-а дитина. 
Я ногами дрібочу,  

Танцювати вже хочу. 

А як плесну я в долоні – 

Прокидаються всі соні! 

3-а дитина. 
Ось раз, іще раз! 

Ви підтримаєте нас? 

Танок «Соняшник» дивіться! 

Розвеселий перепляс! 

Танок «Соняшники». 
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4-а дитина. 
Жовтий сонях, наче сонце, 

Завжди дивиться в віконце. 

5-а дитина. 
Сонях, любий, повернися 

Та на мене подивися! 

6-а дитина. 
Мене садять біля хати. 

Друзів у мене багато. 

Я веселий, чепурний 

Подивіться, ось який! 

7-а дитина. 
На сонечко я схожий 

І сонечко люблю. 

До сонця я схожий, 

До сонця повертаю  

Голівоньку свою. 

8-а дитина. 
Подивіться, як багато 

Соняхів у нас на святі! 

Бо усі в нас діти знають – 

Сонях свято прикрашає. 

9-а дитина. 

Виростай, мій соняшник! 

Золотий, золотий! 

Виростай до сонечка.  

Ось такий! 

10-а дитина. 
Стоїть стрункий, високий пан, 

Зелений одягнув жупан. 

На ньому шапка золота 

Із зернятками шапка та. 

11-а дитина. 
Заховав у шапочку 

Сто синочків таточко. 

І стоїть, пишається, 

Дітьми величається. 

12-а дитина. 
Ясне, жовте сонечко 

Заглядає у віконечко. 

Та живе воно не в небі, 

А зростає біля тебе. 
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13-а дитина. 
Стоять хлопці на грядках 

У жовтеньких всі шляпках. 

Сонце дуже поважають. 

Як їх люди називають? 

Ведуча. Хтось до нас поспішає на свято! Подивіться! 

(Заходить козак) 

Козак. Добрий день, діти! Яке у вас веселе свято! А на каруселі бажаєте 

покататися? Тоді беріться за руки й ставайте в коло. 

(Козак катає дітей на каруселі, потім заводить дітей у півколо) 

Козак. Діти, я бачу, що у вас є музичні інструменти. А ви вмієте грати? 

Зіграйте мені! 

Гра на музичних інструментах 
Козак. Як добре ви грали! Я хочу вас 

пригостити. 

(Виносить на підносі фрукти) 

Козак. У мене такі смачні фрукти. Бажаєте 

скуштувати? Тоді заплющуйте очі, розкривайте 

рот, а я буду вам давати щось смачненьке. 

Гра «Впізнай за смаком». 

(Діти сідають на свої місця) 

Ведуча. Дивіться, діти, козак нам щось несе. А що, козаче, ти нам несеш? 

Козак. Та ось у себе на городі врожай овочів зібрав. А в лісі назбирав 

грибів. Та все в кошику перемішалось. Ви мені допоможете розібрати овочі та 

гриби? 

Гра «Розбери кошик». 
Козак. Молодці, діти! Добре попрацювали! Дякую вам! Діти, а ви знаєте 

пісню веселу про те, як збирають урожай у садках та городах? Заспівайте! 

Пісня «Осінь наступила». 

Козак. Добре співаєте, а ще пограти зі мною бажаєте? Ставайте парами та 

пограємо в «Дрібушечки». 

Гра «Дрібушечки». 
Козак. Молодці, діти! Ой, як гарно ми всі разом танцюємо й граємо. А 

зараз давайте, діти, пісню заспіваємо! 

Пісня «Скільки б не співати». 

Козак.  
Гей ви, любі музиченьки! 

Нам заграйте веселенько. 

А ви, хлопці й дівчата,  

Всі виходьте танцювати!  

Танок «Калина». 

(Ведуча виносить коровай) 
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Ведуча. 
Слава людям на землі! 

Слава хлібу на столі! 

Слава щедрому врожаю! 

Слава, слава короваю! 

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, миру у вашій родині! А ми, діти, 

йдемо до групи їсти смачний коровай.  

 

 

«Щедра осінь» 

(середня група) 
(Діти заходять до музичної зали) 

Ведуча. 
Нині в нас осіннє свято, 

Це чудовий гарний день. 

Будем осінь ми стрічати  

І співати весело пісень. 

Пісня «Щедра осінь». 

Ведуча. 

Діти! У осені, ой, роботи багато: 

Садки відвідати, гаї! 

Дерева в золото убрати, 

Зібрати добрі врожаї! 

Ведуча. Й сьогодні ми покажемо, який гарний врожай ми зібрали. Ось 

дивіться, у полі виросли гарбузи. Ану, дівчата, беріть гарбузи! (Гарбузи лежать 

біля центральної стіни) 

Виходять дівчата з таночком «Гарбузи вродили». 

1-а дівчинка. 
Ой, гарбузик мій гарненький, 

Як пампушечка, товстенький, 

Нарум’янилися щічки, 

Хоч ще зовсім невеличкі! 

2-а дівчинка. 

Я гарбузика тримаю 

І смачний секрет я знаю. 

Дітлахам скажу я нашим – 

Буде з нього гарна каша. 

3-а дівчинка. 
Хто їсть кашу гарбузову, 

Буде сильним й здоровим! 

Знають всі яка чудова, 

Гарна каша гарбузова! 
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4-а дівчинка. 
Так давайте подаруємо 

Нашим хлопцям гарбузи. 

Щоб вони повиростали 

Теж веселі, як тузи! 

5-а дівчинка. 

Їжте кашу всі дорослі, 

Їжте кашу малюки! 

Подаруємо для каші 

Гарбузи всі залюбки. 

6-а дівчинка. 
З гарбуза варення варять 

І цукерки роблять з них. 

І таких цукерок зроду 

Ви не їли ще смачних. 

7-а дівчинка. 

Ось маленькі гарбузи,  

Наче медом налиті. 

Вони на сонечку лежать,  

Наче зірочки горять. 

8-а дівчинка. 

Ой, дівчата-українки, 

Давайте станцюємо. 

Ну а потім гарбузи 

Хлопцям подаруємо. 

Танок «Гарбузи вродили». 

1-й хлопчик. 

Ей, дівчата, ви куди? 

Це нам усі гарбузи? 

Гарбузи забули, самі повтікали. 

Мабуть, це вони навмисно, щоб ми їх забрали. 

2-й хлопчик. 
Гарбузи ми всі зберемо 

І до дому віднесемо. 

Подарунок наш чудовий! 

Урожай наш гарбузовий! 

3-й хлопчик. 

В гарбуза велика роль – 

Вітамінний він король. 

4-й хлопчик. 
Вам відкриємо секрет – 

Гарбузи смачні , як мед. 

Рости здоровим, карапуз, 
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Їж не ковбаси, а гарбуз! 

5-й хлопчик. 

Сік вживайте гарбузовий. 

Він густий, смачний, чудовий! 

6-й хлопчик. 

В гарбузовій каші 

Сила й слава ваша! 

Хто цю кашу споживає – 

До 100 років доживає! 

7-й хлопчик. 

Бажає всім дітям 

Здоров’я щодня 

Велика й смачна 

Гарбузова рідня! 

8-й хлопчик. 
Дякуємо вам, дівчата, 

За корисні гарбузи. 

Як ми каші наїмося, 

Виростемо в 3 рази! 

(Заходить козак із каруселлю) 

Козак. Добрий день, діти! Ой, яке у вас веселе свято! А на каруселі 

бажаєте покататися? Тоді беріться за руки й 

ставайте в коло. 

Гра «Карусель». 
Козак. Які гарні діти! Дівчата-україночки й 

хлопці-козаки. Козаченьки, а ви танцювати 

вмієте? А вірші знаєте? 

(Виходять хлопці-козаки) 

1-й хлопець-козак. 

Я ногами дрібочу. 

Танцювати вже хочу. 

А як плесну я в долоні – 

Прокидаються всі соні. 

2-й хлопець-козак. 
Ми на ярмарок спішили. 

Сіль продали, мед купили. 

Ми козаки – хлопці вмілі 

І в роботі, й в весіллі. 

3-й хлопець-козак. 

Як зробили добре діло – 

Танцювати закортіло. 

То мершій, мершій в танок! 
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Розступися, ярмарок! 

4-й хлопець-козак. 

Два притопи, два прихлопи, 

На носок, на каблучок. 

Руку вліво, руку вправо, 

Затанцюєм «Гопачок». 

5-й хлопець-козак. 
Ось так, ось так 

Затанцюємо «Гопак»! 

Танок «Гопак». 

Козак. Подивіться, яка гарна пшениця вродила! Діти, а що можна 

виготовляти з борошна? 

(Відповіді дітей) 

Ведуча. 

Булки, булочки, ватрушки, 

Баранки, бублики й сушки. 

А ще смачні вареники!  

Козак. 

Милі гості! Просимо сісти! 

Варенички будемо їсти. 

Варенички непогані,  

Варенички в сметані! 

Танок «Варенички». 

1-й хлопець-козак. Їжте вареники з гречки – не буде між вами суперечки! 

2-й хлопець-козак. Їжте вареники з вишень – будете мати багато грошей! 

3-й хлопець-козак. Їжте вареники з грибами, щоб були ви багаті кумами! 

4-й хлопець-козак. Їжте вареники з маком – усі їжте зі смаком! 

5-й хлопець-козак. Їжте вареники з сиром – з добром вас й миром!  

(Хлопці-козаки сідають на свої місця) 

Козак. Діти, я бачу, що у вас є музичні інструменти. Беріть музичні 

інструменти та заграйте веселенько! 

(Діти грають на музичних інструментах) 

Козак. Як добре ви грали! Я хочу вас 

пригостити. (Виносить фрукти на шпажках) 

Козак. Ой, у мене такі смачні фрукти! 

Бажаєте скуштувати? Тоді заплющуйте очі, 

розкривайте рота, а я буду вам давати щось 

смачненьке. А потім ви розкажете, що їли. 

Гра «Впізнай за смаком». 

Ведуча. Ой, дивіться, козак нам щось несе. 

(Козак виносить відро з овочами та грибами) 

Ведуча. А що ти, Козаче, несеш? 
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Козак. Та ось у себе на городі зібрав овочі, а в лісі – гриби. Та все це 

змішалося. Не можу розібрати. Ви мені допоможете? В один кошик треба 

зібрати овочі, у другий – гриби. 

Гра «Розбери овочі та гриби». 

Козак. Добре попрацювали. Дякую вам. Діти, а ви пісню веселу про осінь 

знаєте? 

Пісня «Осінь настала». 
Козак. Добре співаєте, а ще пограти зі мною бажаєте? Ставайте парами та 

побавимося в гру «Дрібушечки». 

Гра «Дрібушечки». 

Козак.  
Скільки б не співати, а закінчувати час. 

Кращі побажання ви прийміть від нас! 

І в вас, і в нас хай буде гаразд, 

Щоб ви й ми щасливі були! 

Пісня «Скільки б не співати». 

Козак. 
Гей ви, любі музиченьки, 

Нам заграйте веселенько! 

А ви, хлопці й дівчата, 

Усі виходьте танцювати! 

Танок «Як у нас на Україні» 
(Ведуча виносить коровай на рушнику) 

Ведуча. 
Слава людям на землі! 

Слава хлібу на столі! 

Слава щедрому врожаю! 

Слава, слава короваю! 

Козак. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, миру у вашій родині! А ми, 

діти, йдемо до групи їсти смачний коровай! 

 

«Вже надходить осінь золота» 

(середня група) 
(Під веселу музику діти заходять до зали й стають у півколо) 

Ведуча. 

Ми й незчулись, 

Як минуло літо. 

Вже надходить осінь золота. 

Молоде, зелене сходить жито, 

Зажурились квіти неспроста. 

Вранці роси випадають білі, 

Вже надходить осінь золота. 
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1-а дитина. 
Як швидко літо промайнуло, 

Прийшла осіння пора. 

Немов на крилах промайнуло, 

Кохане літечко з двора. 

2-а дитина. 

Осінь, осінь, лист жовтіє, 

З неба часом дощик сіє. 

Червонясте, золотисте 

Опадає з кленів листя.  

3-а дитина. 
Діти ті листки збирають, 

У книжки їх закладають, 

Наче човники рукою 

Їх пускають за водою. 

З них плетуть вінки барвисті, 

Червонясті, золотисті. 

4-а дитина. 

Листя пада, пада, 

Холодно землі. 

Вже летять над садом 

У вирій журавлі. 

5-а дитина. 

Де була журавичка, 

Там сухий покіс, 

Спохмурніла річка, 

Змовкли гай і ліс. 

6-а дитина. 
Листя падає додолу, 

Засипає гай й поле. 

На вербі один листочок – 

До зими один деньочок. 

7-а дитина. 

Як на небі сонечко – 

Можна йти гуляти. 

І стрибати, й бігати, 

У піжмурки грати. 

8-а дитина. 
А як небо хмуриться, 

Дощик накрапляє – 

Парасолька всіх малят 

Від дощу сховає. 
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9-а дитина. 
Ой, шумить холодний вітер! 

Аж гуде! 

Жовте листячко тріпоче. 

Де-не-де. 

А берізка гілочками 

Вся тремтить: 

«Ой, не рви ти, вітре, коси 

Хоч на мить!» 

10-а дитина. 

В парках й садочках 

На доріжки й трави 

Падають листочки 

Буро-золотаві. 

Ведуча. 
В цей день, як повелося,  

До нас приходить в гості Осінь. 

(До зали заходить Осінь) 

Осінь.  

Добрий день, малята! 

Я – Осінь й прийшла до вас на свято! 

1-а дитина. 
Осінь, наша Осінь! 

Золота година! 

Неба ясна просінь,  

Пісня журавлина! 

Бабиного літа 

Довгі білі коси 

І дорослі, й діти 

Люблять тебе, Осінь! 

2-а дитина. 

Тож давайте заспіваймо 

Пісню ми про Осінь. 

Про сади, поля, городи 

Слухай, люба Осінь! 

Пісня «Осінь золотиста». 
(Діти сідають на свої місця) 

Осінь. Діти, а ви бажаєте зі мною помандрувати? Я покажу вам ті чарівні 

куточки, де я була. Спочатку підемо з вами до городу, а що там росте ви мені 

самі розкажете. Згодні? Ходімо. 

Хоровод «В нашому городі все на славу родить». 
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1-а дитина. 
Збираємо, овочі, вас, 

Щоб годували ви нас! 

2-а дитина. 

Щедра Осінь, ти до нас завітала 

І цей кошик з овочами 

Всім нам дарувала.  

Дякуємо тобі! 

(Осінь бере кошик з овочами, а діти сідають) 

Осінь. Виходьте, хлопці-молодці, та покажіть мені, що з городу ви 

принесли! 

1-й хлопець. 

Осінь, ми тебе вітаєм 

Із щедрим урожаєм! 

І все, що принесли до вас, 

Покажемо в цей час! 

Танок хлопців із кошиками. 

2-й хлопець. 

Щедра осінь-господиня 

Розділила всім дари: 

І картоплю, й цибулю 

Привезла у всі двори. 

3-й хлопець. 

Ми корзиночки несем, 

Дружно з піснею ідем. 

Гей, збирай урожай 

І на зиму запасай. 

4-й хлопець. 
Кукурудзу ми зберем, 

Спілих соняхів нарвем. 

І горох про запас – 

Урожай хороший в нас! 

5-й хлопець. 

Ти, пузатий кабачок, 

Належав собі бочок. 

Не лінуйся, час не гай! 

І в корзиночку стрибай! 

6-й хлопець. 
Так із року в рік буває. 

Настає осінній час. 

Свято щедрого врожаю 

Зустрічають села в нас. 
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7-й хлопець. 
Ласкава осінь, ти прийшла, 

Дари нам щедрі принесла! 

Щоб вся країна й кожна хата 

Була щаслива й багата! 

(Хлопці ставлять кошики й сідають) 

Осінь. 
Дякую вам, хлопці-молодці, 

Я зраділа вмить. 

Хто із вас ще може 

Осені згодить? 

Пісня «Помідорчик». 

Осінь. 
Будь ласка, овочі, 

До мене завітайте 

І все, що відбулось в городі, 

Мені розповідайте. 

Виходять діти-овочі. 

1-а дитина. 

Я добрався до вас, як міг – 

Огірок із грядки. 

Зі святом я вітаю всіх! 

Добрий день, малята! 

2-а дитина. 
Я від роду й до роду 

Часничок даю народу. 

Наче полька з гопаком, 

Дружить сало з часником. 

3-а дитина. 

А я, діти, помідор 

Круглий із городу. 

У червонім кафтані, – 

Гляньте всі на вроду! 

4-а дитина. 
Капустина я зелена, 

Сто одежин я маю. 

Хоч і сто одежин в мене – 

Їх не застібаю. 

5-а дитина. 

У картоплі-бараболі 

Діти виросли у полі. 

Як пішли їх збирати, 
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Наносили два кагати. 

Стільки діток там було, 

Що село ледь-ледь везло. 

Сто машин й сто підвід – 

Отакий в картоплі рід. 

6-а дитина. 

Повз, мов танк, я на городі, 

Повз на гудині й загруз. 

Та чомусь мене в народі  

Звуть не танк. А як?...Гарбуз. 

7-а дитина. 
Ми зеленої всі масті, 

Всі довгасті, всі смугасті. 

Прив`язали нас в рядках 

на зелених ланцюжках. 

Гарбуза ми сини й дочки. 

Звати як нас?...Огірочки! 

8-а дитина. 

В темній я живу коморі, 

А коса моя на дворі. 

Гарбузова я сестриця, 

Мене звати як? ... Морквиця! 

9-а дитина. 

Ми цукрові, ми кормові, 

Є брати у нас столові. 

Ми зростаємо рядками, 

Люди звуть нас... Буряками. 

10-а дитина. 
Є у мене – Буряка 

Пропозиція така: 

Всі виходьте на галяву 

Та й заграєм «Гопака». 

(Діти грають на музичних інструментах «Гопак») 

Осінь. Дякую вам! Діти, а бажаєте ви зі мною пограти? 

Діти. Так! 

Гра «Відгадай за смаком». 

Гра «Звари борщ». 

(Лежать овочі. Вибрати ті, з яких варять борщ) 

Дитина-Овоч. 

Щедра Осінь, 

Ми ради тебе вітати, 

І цей кошик з овочами  

Бажаємо тобі подарувати. 
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Осінь. 
Дякую! 

Усі овочі чудові, 

Їх вживають для здоровʼя, 

Щоб здорові ви були, 

Вони всі для вас зросли. 

Кожен смак й користь має, 

Людям сили добавляє. 

Памʼятайте, любі діти,  

Треба овочі любити! 

Запрошую вас далі мандрувати...  

У садочок хто хоче завітати? 

Діти. Ми! 

Осінь. Я загадку загадаю, слухайте уважно й не спішить! 

Соковиті, червоненькі, 

Круглобокі й смачненькі! 

Діти. Яблучка. 

Осінь. Яблучка, до мене завітайте та таночком всіх стрічайте! 

Дівчинка-яблучко. 

Гей ви, яблучка червоненьки, 

Не годиться так стояти. 

Тож ставаймо у рядок 

Та гуртом підем в танок! 

Танок Яблучок. 

1-а дитина-яблучко. 

Я красиве, чарівне, 

Ви всі знаєте мене! 

Медом-соком я наллюся – 

Наливним тоді зовуся. 

2-а дитина-яблучко. 
А хто гілочку торкне – 

Струсить з дерева мене! 

Яблучко смачненьке, 

Стигле, червоненьке! 

3-а дитина-яблучко. 

Ось як дружно ми танцюєм 

Не бере утома всіх! 

Через те, що у таночку 

Не змовкає пісня й сміх! 

4-а дитина-яблучко. 

Ростом зовсім невелички, 

Не червиві, дуже чисті. 
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Хто на слід наш натрапляє – 

Повен кошик назбирає. 

5-а дитина-яблучко. 
Я також удень й у ранці 

Все кружляв, немов у танці. 

Весну й літечко гуляв, 

Соком себе виповняв. 

6-а дитина-яблучко. 

Яблучко, мов карапузик, 

Скинув з голови картузик. 

Таке ногами витворяє, 

Ледве гілку не ламає. 

7-а дитина-яблучко. 
Зараз стиглі яблучка я маю, 

Ними всіх я пригощаю. 

Той, хто пʼє смачний мій сік, 

Не хворіє цілий рік. 

8-а дитина-яблучко. 

Хоч не груша я, не слива, 

Але кажуть, що вродлива. 

Я стою в зеленім листі, 

У червоному намисті. 

(Ведуча бере кошик з яблуками) 

Ведуча. 
Яблук багато вродило, 

Як тут не радіти? 

Вчасно все доспіло,  

Пригощайтесь, діти. 

Ще буйніше розквітай, 

Наш Слов’янський рідний край! 

Осінь. Діти, давайте побавимося з вами в гру «Дістань яблуко». 

Гра «Дістань яблуко». 
(В прозорій торбині лежать муляжі фруктів. Діти по черзі беруть, не 

дивлячись, а лише на ощеп, фрукти й називають, що вони витягли) 

Осінь. 

Далі будемо мандрувати? 

Мені є що показати. 

Завітаємо до лісу – 

Там калина на узліссі. 

Пісня «Ой, є в лісі калина». 
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1-а дитина. 
Ми біля калиноньки 

У дружнім колі 

Пісеньку осінню 

Весело співали. 

2-а дитина. 

Вже не гріє сонечко, 

Спів пташок не лине, 

Тільки усміхаються 

Ягідки калини. 

3-а дитина. 
Малі калинки – 

Ми з лісу й діброви. 

Червоні намиста – 

То наші обнови. 

Осінь. 

Хто такий, хто такий 

По лісу скаче? 

Це дружок? 

Це дружок наш, довгі вуха – 

Привітайте та впізнайте! 

(Скаче Зайчик) 

Зайчик. 

В полі, в лісі, навкруги ‒ 

Скрізь у мене вороги. 

Часом лізу я у шкоду,  

Їм капустку на городах. 

Моркву, ріпу, буряки. 

Відгадайте, хто я такий? 

(Осінь вносить до зали колоски пшениці) 

Осінь. 

Далі будем мандрувати, 

Не бере утома всіх. 

Через те, що не змовкає 

В залі музика й сміх! 

Запрошую у поле вас, 

Де пшениця визріває,  

Колоситься, виграває. 

Потім з неї хліб печуть 

І до столу подають. 

Осінь. Усіх гостей, хто завітав до нас на свято, ми вітаємо хлібом-сіллю. 

«Танок з хлібом». 
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1-а дівчинка. 
Гостей дорогих ми вітаємо щиро, 

Стрічаємо з хлібом, любов’ю й миром! 

2-а дівчинка. 

Ми раді вас вітати у цій світлиці 

І дарувати хліб із золота пшениці. 

3-а дівчинка. 
Щоб хліб святий у всіх був на столі, 

Щасливі були люди в місті й в селі! 

(Дівчата кладуть хліб й стають у центрі зали) 

Дитина. 
Ми щиро вдячні осені, 

Що прийшла на запросини! 

Щедрі дари вона нам принесла 

І щастя побажала, й добра! 

Пісня «Щоб ви й ми щасливі були». 

(Осінь виносить коровай) 

Осінь. 

Прощавайте, діти! 

Треба далі йти. 

Коровай духмяний 

Прийміть від мене ви! 

І цим чудовим короваєм 

Я вас щиро пригощаю! 

 

 

«В гостях у Господині» 

(старша група) 
Ведуча. 

Знову осінь золотиста 

Завітала в наше місто. 

На осіннє наше свято 

Всіх запрошують малята! 

Шановні гості наші й діти! 

Ми хочемо вас запросити 

І всіх сьогодні ми вітаєм 

На нашім святі Урожаю! 

1-а дитина. 
Красуня-осінь, 

Справжня чарівниця! 

Милуємось з її краси: 

Які листочки гарні, подивіться, 
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Поклала осінь на гаї й ліси. 

2-а дитина. 

Чарівниця наша Осінь! 

В неї золоте волосся, 

Дивна сукня кольорова, 

Дивна усмішка чудова. 

3-а дитина. 
Ходить осінь по дворах, 

Ходить, посміхається, 

Наче в казці, швидко так 

Кольори міняються. 

4-а дитина. 

Ясне сонечко не гріє, 

Холодок вже повіва, 

Засихає та жовтіє 

На узліссі вся трава. 

5-а дитина. 
Накрапає дощик, 

Землю поливає. 

Осені доріжки 

Чисто вимиває. 

6-а дитина. 
Всюди осінь походила, 

Все навкруг позолотила. 

Підрумʼянила калину 

І гіллясту горобину. 

7-а дитина. 

Золота красуня осінь, 

Завітай до нас у гості. 

Де тебе шукать – не знаєм, 

Ми тебе давно чекаєм! 

Ведуча. Діти, ану давайте погукаємо нашу Осінь! 

Діти. 

Осінь, Осінь, завітай! 

З нами пісню заспівай! 

(Заходе дівчинка-Осінь) 

Дівчинка-Осінь. 

Добрий день! Вітаю усіх – 

І дорослих, й малих! 

Я – Осінь щедра, золота! 

До вас на свято я прийшла. 

Своїми дарами я вас пригощаю 
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І пісню веселу разом заспіваю. 

Пісня «Осінь золотиста». 

Осінь. 
Хочу я вас, любі діти, 

У казку осінню запросити. 

Там сюрпризів жде багато! 

Ой! Веселе буде свято! 

(Діти сідають) 

Ведуча. 
У казці пригоди чекають веселі, 

Відбудеться диво у нашій оселі. 

Ця казка прийде в перший раз, 

Скажемо казці: «Йди до нас!» 

(Під веселу музику заходе Господиня) 

Господиня. 
Ой, які тут дітки сидять чудові, 

Одягли костюми різнокольорові! 

Що ж так тихо тут у вас? 

Погуляти вам не час? 

Я вас буду веселити! 

Свято проситься до нас! 

Будемо співати й грати, 

Та всіх розважати! 

Із кошиком повним 

З базару прийшла 

І щось я цікаве для вас принесла! 

Якщо загадки відгадаєте, 

Відразу все й взнаєте! 

Господиня загадує загадки 

Кількасот хустин напнула, 

Кожушок вдягнуть забула. 

Чую, стільки в неї хруста! 

Так, це тітонька ... (капуста) 

Борщ із нього варить ненька 

В нього шкурочка тоненька,  

Солодкуватий він на смак, 

Фіолетовий ... (буряк) 

Він зелений й смугастий 

І як м'ячик, він бокастий. 

Дуже, друзі, запашний, 

Хоч пузатий та смачний. 

Спробуйте його, розріжте 

і червону м'якоть їжте! 
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Найтовстіший він товстун, 

Називається ... (кавун) 

Господиня. Ой, а де ж кавун, на базарі забула! Ой, голова моя садовая! 

Під турецьку музику заходить Турок із 

кавунами 

Турок. Кавуни, кавуни солодкі, як мед. 

Підходь, налітай, розбирай. Ой, які смачні, ніде на 

світі таких не знайдеш! 

Господиня. Ой, який же жвавий продавець! 

У вас на сході всі такі? 

Турок. Тримай кавун! (Віддає один кавун 

Господині) 

Тримай кавун! (Віддає другий кавун Господині) 

Звідки я знаю? (Розводить руками) 

Давай кавун! (Бере один кавун) 

Давай кавун! (Бере другий кавун) 

Тобі, моя красуня! (Стає на коліна, віддає Господині кавуни) 

Господиня. Дякую! Я тебе хочу пригостити своїм найсмачнішим борщем! 

Тільки ти мене так засмутив, що я й розгубилася та не знаю, що класти в борщ, 

а що – в компот. 

Турок. Дорогенькі мої діти, допоможемо 

Господині! Ставайте в дві лінії! Ви будете 

відбирати все, що потрібно в борщ, а ви 

відбирайте все, що потрібно в компот. 

Гра «Борщ й компот». 

Господиня. Дякую за допомогу вам, діти. А 

чи ви знаєте, що перед тим, як  стрибнути в борщ, 

овочі сперечаються, хто із них корисніший та 

смачніший? 

Турок. Та що тут казати? Звичайно перець – червоний, гострий. Як моя 

шабля! Який борщ без перця? 

Господиня. А це ми зараз дізнаємося. Давайте послухаємо, що ж кажуть, 

овочі. Ану ж, овочі, виходьте! 

Діти-овочі з танцю «Чорнява-кучерява» беруть 

овочі й стають у рядок 

1-а морква. 
Кожен знає, що морквиця – 

На городі, як цариця. 

Коси довгі й кучеряві 

Та ще й платтячко яскраве! 
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2-а морква. 
Я смачна й вітамінна, 

І не гірше апельсина. 

Той, хто моркву поважає, 

До 100 років доживає. 

1-й буряк. 

Розхвалилася, дивіться, 

Ти не схожа на царицю! 

Я від тебе червоніший 

Красивіший й товстіший. 

2-й буряк. 
Український борщ чудовий, 

По усіх краях відомий! 

У борщі я головний, 

Борщ без мене не смачний! 

1-й огірок. 

Ми не гірки, 

Хоч зовуть нас огірки. 

Влітку солять нас в розсолі 

І їдять тоді доволі. 

2-й огірок. 

Огірки шанують не даремно, 

Дух наш свіжий й приємний. 

Гарбуза ми сини й дочки – 

Звати як нас? Огірочки. 

Капуста. 
Огірок, помовч, помовч! 

Із капусти варять борщ. 

А з капусти – пиріжки 

Найсмачніші всіх на світі. 

Капуста. 

А я – капуста вітамінна! 

І у справах я відмінна! 

У борщику, у супі, в смачненьких голубцях 

Підсмажена я трохи й терта я в млинцях. 

Морква. 
Якщо треба вітаміни,  

Всі звертайтесь до морквини. 

Пийте всі із моркви сік, 

Будете здорові вік. 

Помідор. 

Ось ми – помідори, такі пречудові, 

До вашого столу хоч зараз готові 



№8/2019    Альманах психолого-педагогічного досвіду 
 

 

 
38 

Картопля. 
Смакуйте, смакуйте усі бараболю, 

Варіть і смажте із сіллю й без солі. 

100 страв господиня з картоплі зготує, 

Картопля, як хліб – вона всіх нагодує. 

Цибулина. 

Тихо, тихо, картоплина,  

І дорослий, і дитина 

Знає, що я ‒ цибулина. 

Я завжди потрібна людям, 

Як приправа в кожнім блюді. 

Господиня. 

Годі, годі вам сваритись! 

Час уже вам помиритись. 

У рядочок всі вставайте 

І таночок починайте. 

«Танок овочів». 
Турок. Ох, й смачний борщ! Добрі в тебе, господине, овочі. А я тебе 

пригощу бананами й запрошую всіх у веселий танок. 

Танок всіх дітей «Бананова республіка». 
Виходять Турок із мискою та ложкою й Господиня 

Турок. Господиня, після танцю знову борщу хочу! 

Господиня. Отакої! Куди ж тобі ще? Це борщ дітям на обід! 

Турок. Ну хоч половничок, хоч ложечку! 

Турок біжить за Господинею й вони убігають 

Осінь. 
Далі казку розкажу: 

З ким на полі я дружу. 

Він на пугало не схожий, 

Бо він добрий й хороший. 

Любить він на сонці грати 

Та руками помахати. 

Казка, казка, повернись, 

Друг казковий мій, з’явись. 

Заходе Пугало 

Пугало. 
Я на полі не пустую, 

А пшеницю сторожую. 

Як руками замахаю, 

Всіх пташок порозганяю. 

А діток я не ганяю, 

Бо їх дуже полюбляю. 
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Діти, я вас розганяти не буду. Давайте краще пограємо. 

Ведуча. Пугало, а ти вмієш відгадувати? Ми хочемо пограти з тобою в 

жартівливу гру «Відгадай, чим ми займаємося?» Діти, ставайте в коло! 

Гра «Відгадай, чим ми займаємося?» 

Діти (співають). 
Ой, Пугало, товаришу, 

Ну ж бо, глянь ти на нас! 

Чи вгадаєш, товаришу, яка праця у нас? 

А як не вгадаєш, будемо карати. 

Будеш тоді перед нами  

Три дні танцювати. 

Діти в грі показують рухи, а Пугало 

завжди помиляється 

Ведуча. Пугало, закрий очі та вуха 

(Ведуча каже дітям, що робити) 

Діти зривають плоди з дерева, а Пугало: 

«Діти ловлять мух». 

Діти місять тісто, а Пугало: «На барабані граємо». 

Діти ліплять пиріжки, а Пугало: «Сніжки ліпимо». 

Діти косять косою траву, а Пугало: «О! Я таке бачив! У нас на полі так 

косарі пшеницю косять!» 

Пугало. Вгадала! Вгадав! Сідайте, діточки! А ось й косарі! 

«Танок косарів». 

1-й косар. 
Вийшли в поле косарі 

Косять ранком, на зорі. 

Рано вийшли працювати – 

Нами будете пишатись! 

2-й косар. 

Стигла вже пшениця в полі, 

В косарів роботи вволю. 

Урожай збирати час 

Осінь посилає нас. 

3-й косар. 
Коси на плечах несем, 

Разом в полі ми ідем. 

А пшениця колоситься – 

Так приємно подивиться. 

4-й косар. 

До обіду покосили, 

Гострі коси потупили. 

Поточити треба взяти 

І почнемо танцювати. 
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5-й косар. 
А ввечері холодком 

йшли додому всі рядком. 

Гарно всі ми працювали – 

Урожай в полі збирали. 

6-й косар. 

Косарів усі вітайте 

Та ворота відкривайте! 

Ми у гості прийшли, 

Сніп пшениці принесли. 

7-й косар. 
«Бородою» називайте  

Та в народі прославляйте. 

На щастя, на здоров’я, 

На щедрий врожай! 

8-й косар. 

Прикрасили «бороду», 

Ось погляньте, золоту, 

Червоними стрічками 

Та гарними думками. 

Пугало. 

Діти, тише, що за звук? 

Він у двері стук та стук. 

Хто ж там, на даху, шумить? 

Та по листю шелестить? 

Осінь. 
Хто ж це там? Ану з’явись! 

З нами тут повеселись! 

Скільки можна вже чекати? 

Хочемо у гру пограти! 

Забігає Капітошка 

Пугало. Ой, та це ж дощик! Він хоч й 

веселий, та дуже вже мокрий. Я, мабуть, 

побіжу та заховаюсь від нього. Бувайте, діти! 

(Пугало убігає) 

Капітошка. Ага! Злякався! Я ж не аби 

яка хмарка, а мультяшна. Діти, а ви бачили 

мультик про Капітошку? Так це ж я, 

Капітошка! А у вас є дівчата, які дощу не 

бояться? 

Виходять дівчата з парасольками 
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1-а дівчинка. 
Дощик, дощик, любий наш, 

Не злякаєш більше нас! 

Парасольки ми візьмем 

Та таночок заведем. 

2-а дівчинка. 

Ось й крапельки-краплинки 

Пострибали по стежинках. 

Хмарочки збираються, 

Дощик починається. 

3-а дівчинка. 
Ти стаєш усе сильнішим, 

Кричимо: «Не треба більше!» 

Дощик каже: «Як же ви 

Будете сухі рости?» 

4-а дівчинка. 

Намочив ти, дощик, нас, 

Нам уже додому час. 

Завтра знову мороси – 

Дуже хочем підрости! 

5-а дівчинка. 

Барабанить, барабанить 

Дощ веселий за вікном! 

Він сміється, він регоче, 

Поливає все кругом. 

6-а дівчинка. 
І ромашки, й комашки 

Усміхаються дощу. 

І дощинки-барабашки 

Ловлять спритно на льоту. 

7-а дівчинка. 

Дощик, дощик-барабанщик, 

Запитаю тебе я: 

«Де, скажи, твій барабанчик?» 

«Барабанчик – вся Земля!» 

8-а дівчинка. 
Дощик, дощик, не сумуй, 

З нами разом потанцюй! 

Будеш сумувати – 

Не візьмемо танцювати! 

«Танок з парасольками» 

Капітошка. Ось послухайте, я вам хочу загадку загадати. Чи відгадаєте? 
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У воді сидить охоче 

Та на риба й не рак. 

Вистромля булькаті очі 

І співає: «Ква-ква-квак!» 

Відповіді дітей 

Капітошка. Ось, бачите, скільки після дощу з’явилося жабенят! А ми, 

щоб не промочити ніжки, візьмемо калоші й теж радісно пострибаємо через 

калюжі! А щоб ви не потонули у великій калюжі, одягнемо ось такі надувні 

круги. 

Гра-естафета «Вдягни калоші, круг та оббіжи між калюжами». 

Ведуча. 
Залюбки пошуткували, 

Поспівали й пограли! 

В кожній казці є кінець, 

Кожен був тут молодець! 

Капітошка. А за те, що ви на святі були 

такі молодці, я вас запрошую зі мною 

покататися. Ставайте усі зі мною! Поїхали! 

Їдуть «змійкою», потім стають у півколо 

Пісня «Дружба в нас міцна». 

Осінь. 

Вам щиро дякую, малята,  

За ігри, танці, пісні, свято! 

Господиня. 
Всіх дітей я пригощаю 

Духмяним, пишним короваєм! 

Ведуча. 

Хай буде дружба на Землі, 

Колосся миру ‒ на столі! 

Свято завершується 

 

 

«Осінній ярмарок» 

(старша група) 

Ведуча. 

Завітала Осінь в Україну, 

Осінь – чарівниця золота.  

Принесла врожаї Батьківщині, 

Мир хай буде в селах і містах! 
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1-а дитина. 
Хай же Осінь поєднає  

Українські кольори! 

Небо синє, чисте, мирне 

Хай же буде угорі! 

2-а дитина. 

Є на прапорі країни 

Жовта стрічка неспроста. 

Поле рідне, неозоре – 

Це пшениця золота. 

3-а дитина. 
Красуня Осінь – справжня чарівниця. 

Милуємось з її краси! 

Які листочки гарні – подивіться, 

Поклала Осінь на гаї й ліси. 

4-а дитина. 

Чарівниця наша Осінь, 

В неї золоте волосся. 

Дивна сукня кольорова, 

Дивна усмішка чудова. 

5-а дитина. 

Ходить Осінь по дворах. 

Ходить, посміхається. 

Наче в казці швидко так 

Кольори міняються. 

6-а дитина. 
Ясне сонечко не гріє,  

Холодок вже повіва. 

Засихає та жовтіє 

На узліссі вся трава. 

7-а дитина. 

Накрапає дощик, землю поливає. 

Осені доріжки чисто вимиває. 

8-а дитина. 
Всюди Осінь походила, 

Все навкруг позолотила. 

Підрум’янила калину 

І гіллясту горобину. 

9-а дитина. 

Ставайте, друзі, всі у коло, 

Хай лине музика довкола! 

Веселу пісню заспіваєм, 

Сьогодні зі святом всіх вітаєм! 
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Пісня «Веселе свято». 
(Діти сідають на місця) 

Ведуча. 
Увага! Увага! Спішіть, поспішайте! 

Господарі й гості, глядіть, не минайте. 

На ярмарок прошу гуртом, поодинці, 

Чекають на вас там чудові гостинці.  

На ярмарку нашім, веселім, багатім, 

Є чим милуватись й є що придбати. 

1-а дитина. 

Вже в Україну, в рідний край 

Прийшов великий урожай. 

І всі із радістю святкують,  

Осінній ярмарок готують. 

2-а дитина. 
Ярмарок, ярмарок, 

Тут чудовий ярмарок! 

Ми чекаємо на вас, 

Всі заходьте до нас! 

(До зали під музику заходе Козак. Він весело танцює гопака) 

Ведуча. Добрий день, Козаче! Який ти спритний та веселий! 

Козак. Добрий день, діти! Добрий 

день, панове дорослі! А як же тут не 

веселитися, це ж ярмарок! Я й вас зможу 

розвеселити! Ану, відгадайте, що в мене тут 

у возі? 

(Діти називають свої версії, але не 

відгадують) 

Козак. Діти, та це ж я вам музичні 

інструменти привіз. Що ж за ярмарок без 

веселої музики? Ану, виходьте та заграйте! 

Оркестр дитячих інструментів. 
Козак. Ой, як гарно ви грали! Дякую вам! То ж підемо далі. Ярмарком 

погуляємо, може щось цікаве побачимо. А ось, погляньте, скільки продавців із 

товарами. Ану, підходьте та показуйте чим ви торгуєте? 

(Діти-продавці беруть товари на столах та виходять) 

Ведуча. 

На ярмарок, на ярмарок, 

Спішіть усі сюди! 

Тут продавців з товарами  

Стоять уже ряди.  

Підходь, не зівай, 
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Все, що хочеш, вибирай! 

1-а дитина. 

Ідіть, люди, на базар,  

Вибирайте наш товар. 

Миски та ложки, гарні, пречудові, 

А тарілки й рушники різнокольорові. 

2-а дитина. 
Гей, старі й молоді, 

Швидко йдіть до нас сюди. 

Тут у нас не тари-бари. 

Є в нас різнії товари. 

3-а дитина. 

Продається цибуля солодка, як мед. 

Хто цибулю вживає, 

Той хвороб не знає. 

4-а дитина. 

Продаються хустинки, 

Барвисті, як картинки. 

Кому дві, кому три, 

Підходь та бери. 

5-а дитина. 

Продається буряк. 

Здоровий, як кулак. 

Хто його полюбляє, 

Гарний вигляд має. 

6-а дитина. 
Пряники, пряники, гарні пряники! 

Хто пряник з’їсть – 

Підросте метрів на шість. 

7-а дитина. 
Подивіться, добрі люди, 

Яка ярмарка тут буде! 

Весела та багата, 

Все можна придбати. 

Діти кладуть на столи товари й сідають на стільці. Виходять Ведуча й 

Дівчинка з черевичками 

Дівчинка. 

Ой, гоп, чики-чики, купи, мамо черевики! 

Я піду у них на свято, танцюватиму завзято! 

Ведуча. Та, звичайно ж, купимо. (Бере, показує черевички) 

Ще й риплять, як зробиш крок, 

Так й просяться в танок. 

Ану ж, дівчатка-україночки та хлопчики-козачата, 
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Затанцюйте нам веселіше та потіште душу нашим гостям! 

Танок «Парубки зеленоокі».  

Козак. Поки ви тут танцювали, а я на обід 

курку собі купив. Подивіться, яка в мене гарна 

курка! Така свіжа, що й досі бігає. Ось, 

потримай, хазяєчка, поки я капелюха поправлю 

та лише ж назад поверни! 

(Ведуча бере курку) 

Ведуча. Отакої, ще він мені буде 

вказувати! А ти пограй тепер із нами та 

наздожени свою курку. 

Гра « Наздожени курку». 

Діти стають у коло й передають курку один одному по колу. А козак вдає, 

що не може ніяк наздогнати курку. 

Ведуча. Віддам тобі курку, якщо відповіси, ну чому вона в тебе така худа 

та кістлява? 

Козак. Добре, відповім. Та якщо б ти, кума, взнала, скільки коштує оця 

курка, то ти б теж сіла на дієту. 

Ведуча. Ну вже тримай свою синеньку. 

Козак. Ну то курка для супу вже є, а ще треба й овочів добавити та й 

фруктів на компот. Діти, допоможіть, будь ласка, овочів й фруктів на ярмарку 

вибрати на обід. 

Гра «Принеси овочів й фруктів». 

Козак виходить з футбольним м’ячем 

Козак. Ой, кума, поглянь, якого я м’яча собі купив на ярмарку. Давай із 

тобою пограємо.  

Козак кидає м’яча Ведучій, а вона його відштовхує назад 

Ведуча. Та ти що, куме, з глузду з’їхав? У мене й так багато справ. Хай 

краще наші хлопчики потренуються, щоб виростали справжніми спортсменами. 

Козак. Хлопці, любите у футбола грати? Тоді виходьте, потренуємось. 

(Хлопчики беруть м’ячі й виходять на лінію) 

1-й хлопчик. 
Грали діти у футбол 

І забили гарний гол! 

М’яч потрапив у кота, 

Що на сонці грів хвоста. 

Закричав Муркіт: «Ой, мамо! 

На подвір’ї клуб «Динамо»! 

2-й хлопчик. 

Жовте поле. Синє небо. 

Гол забити дуже треба. 
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3-й хлопчик. 
Хлопці з України  

Грають у футбол! 

Що нам всім потрібно? 

Нам потрібен гол! 

4-й хлопчик. 

Забивайте, хлопці, гола! 

Та ми будем святкувать. 

Де ми ще так, крім футбола, 

Зможем голосно кричать! 

5-й хлопчик. 
У ворота м’яч летить. 

Як зумієш гол забить? 

Скаче весело по полю, 

Незамінний у футболі. 

6-й хлопчик. 

Круглий, гарний й легенький, 

Високо літає. 

Йому діти дуже раді, 

Бо з ним кожен грає. 

7-й хлопчик. 

Ми потомки козаків, 

Безліч ми заб’єм голів! 

Хочем кубок ми підняти, 

То ж, вперед, перемагати! 

Танок футболістів. 
Поки діти сідають на свої місця, Козак 

присів на стілець та дрімає. Ведуча ходить 

коло Козака 

Ведуча. Ой, що ж це робиться? Діти, погляньте, що Козак робить? 

Діти. Спить. 

Ведуча. Біднесенький, бідолага, так перевтомився. Й чим же він був 

зайнятий? У футбола грав! Ану, вставай, ти ж не вдома, а на ярмарку! Чого 

розлігся? 

Ведуча тормошить Козака, він дригається та «мичить» 

Ведуча. Є в мене гарне засіб для ледарів, ну бережись! 

Ведуча бере рогач й біжить за Козаком. Козак тікає 

Козак. Ой, пробач, Кума. Та це ж я сам не знаю, як заснув. Ну ти на мене 

більше не ображайся, давайте краще пісню про веселий ярмарок заспіваємо. 

Пісня « Ми приїхали на ярмарок». 
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Козак. 
Гей, люди, не баріться, 

Сюди краще подивіться! 

Купуйте гарні віночки 

Для своєї сестрички чи дочки! 

Хлопці, а може й ви подаруєте своїм подружкам віночки? 

Ану, підходьте! 

Хлопці з таночку «Ми щасливі діти» беруть віночки та стають у лінію 

1-й хлопець. 
Купуємо віночки чудові, 

В них квіти є маленькі й здорові. 

В них вплетені ромашки й волошки,  

І маки, й соняхів трошки. 

2-й хлопець. 

У віночку є стрічки – гарні, пречудові; 

Жовта, синя, блакитна ‒ різнокольорові. 

3-й хлопець. 
Подаруємо віночки дівчатам 

Та вітаємо усіх вас зі святом! 

4-й хлопець. 
Одягайте віночки скоріше, 

Затанцюйте танок веселіше. 

5-й хлопець. 

Хай дівчата будуть вродливі, 

І здорові, й дуже щасливі! 

6-й хлопець. 
Українські віночки на щастя! 

Хай минають вас різні нещастя! 

Хай сонечко буде й квіти, 

Хай завжди всміхаються діти! 

Хлопці дарують віночки дівчатам й сідають на стільці 

Ведуча. Козаче, а що в тебе є для наших хлопчиків? Ми теж хочемо їм 

щось подарувати. 

Козак. Звичайно, хай дівчата подарують своїм хлопцям ось цих білих 

голубів, як символ миру й надії. Дівчатка, тримайте пташок та віддайте їх у 

добрі руки наших маленьких козачат. 

Дівчата з таночку «Ми – щасливі діти» беруть у Козака голубів та 

стають у лінію 

1-а дівчина. 

Вони бувають сизі, білі, 

Воркують, в парку проживають. 

Вважають їх птахами миру, 
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На щастя в небо випускають. 

2-а дівчина. 

Випускаю голуба високо у небо, 

Хай летить ця пташка у світи далеко. 

Мир нехай у кожну принесе хатину, 

Хай живе щасливою на землі людина! 

3-а дівчина. 
Голуби летять у небі, 

Із сонечком вітаються. 

Хай несуть усім добро, 

Хай в житті ладнається! 

4-а дівчина. 

У небо чисте й блакитне 

Злітають білі голуби. 

Як символ миру на планеті, 

Життя без горя й журби. 

5-а дівчина. 
Голубка біла, ти лети у світ, 

Хай буде мир у небі голубому, 

Бо голуб миру – кажуть з давніх літ – 

Приносить радість родові людському! 

6-а дівчина. 
Голубко біла, ти лети у світ. 

Хай буде мир у небі голубому. 

Неси всім щастя, передай привіт 

Усім народам, людові земному! 

7-а дівчина. 

Сміються діти й душа співає, 

Коли панує щастя й любов. 

Летить у небі білосніжна пташка. 

Цей символ миру хай злітає знов! 

Ведуча. 
Ми землю прикрасимо квітами,  

Ми випустим голуба знов.  

Козак. 

Планетою граються діти, 

І в мирі панує любов. 

Танок «Ми – щасливі діти». 

Ведуча. 

Скільки б ми не грали,  

А кінчать пора. 

Щастя й здоровʼя  

Зичить дітвора! 
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Козак. 
І в вас, й в нас хай буде гаразд! 

Щоб ви й ми щасливі були! 

Діти виходять у півколо 

Пісня «Скільки б не співати». 

Виходе дівчинка з букетом квітів наперед 

Дівчинка. 
Якби квітку чарівну у руках я мала, 

Три своїх бажання я би загадала. 

Щоб не мучили хвороби жодного на світі, 

Щоб ні мам, ні татусів не втрачали діти. 

Щоб про мир й дружбу люди в світі дбали, 

Щоб діти України, як квіти, зростали! 

Ведуча. Й діти пропонують вашій увазі танок «Україна – це я». 

Танок «Україна – це я». 
(Ведуча виносить коровай. Козак стоїть поряд)  

Ведуча. 
Щедрими, добрими словами 

Пісня починається. 

З рушника святкового 

Коровай всміхається. 

Козак. 
Якщо хочемо зустріти 

Гостя щиро й привітно,  

Гостя ми того стрічам 

Круглим, пишним короваєм. 

Свято завершується 
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доцент кафедри дошкільної освіти та  

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 
 

 

«У Морквини іменини» 

(молодша група) 

Діти заходять до зали 

Ведуча. 
Ось й поле, й луги, 

Гляньте, діти, навкруги. 

Як же гарно та красиво! 

Ось так диво, ну й диво, 

Листя золотом горять. 

Хто ж надів такий наряд? 

Діти. Осінь! 

1-а дитина. 

Золоті листочки 

Падають, летять 

І вдягли всю землю 

В золотий наряд. 

2-а дитина. 
Сонечко землицю 

Вже не зігріває. 

Із дерев пожовкле 

Листя опадає. 
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3-а дитина. 
Осінь в гості завітала, 

Нам листки подарувала. 

Потанцюємо із ними, 

Із листочками золотими! 

«Танок із листочками». 

Ведуча. 
А на городі урожай. 

Все, що хочеш, те збирай! 

Огірки й помідори, 

І морквицю, й салат, 

Цибулини й перчини, 

І капусти цілий ряд. 

Дитина. 

А у нашої морквини 

Та сьогодні ж іменини! 

Ведуча. 
Ой, а я й забула зовсім, 

Що у нашої Морквини 

Та сьогодні іменини. 

Де ж Морквинка у цей час? 

Чи позве у гості нас? 

А ось й Морквина – гарна дівчина! 

Морква. 
Це у мене іменини. 

Всіх я прошу на гостини! 

Хоровод «Як у нашої Морквини». 

Ведуча. 
Як у нашої Морквини 

Та сьогодні іменини. 

Ти, Морквино, не пустуй, 

З нами разом потанцюй. 

Ось так, не зівай, 

Кого хочеш, вибирай. 

Ведуча. 

Любі наші гості, раді вас вітати! 

Стіл уже накрито, 

Просимо сідати. 

Ви тепер Морквинку привітайте 

Та з Днем народження поздоровляйте! 

Ведуча. А ось гарні помідори! Ви із поля чи з комори? 
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Помідор. 
Вітаю Морквинку 

Ось я, Помідор. 

І свита зі мною 

На весь коридор. 

«Танок Помідорів». 

Ведуча. 
Що ж це сяє, ніби сонце, 

І заглядає у віконце? 

Та це ж соняшники з поля 

Завітали з хлібом-сіллю. 

Соняшник. 

Я жовтий, як квітка! 

Як сонце, я сяю. 

І любу Морквинку 

Усі ми вітаєм! 

«Танок соняхів». 

Ведуча. 

Осінь, осінь вже прийшла, 

Йдуть дощі, нема тепла. 

Крап, крап, крап, крап! 

Хмарка дощик принесла. 

Пісня про дощик. 

Ведуча. 
Там, де дощик йшов рясний, 

Виріс гриб ось який! 

Ось грибки й ось грибки, 

Червоненькі шапочки. 

Ви прийшли у гості разом 

Ну, тоді танцюйте зразу. 

Вибігають Грибочки 

1-й грибочок. 
Ми вітаємо від серця, 

Хай в житті не буде перцю! 

2-й грибочок. 

І бажаєм від душі 

Вам великі радощі! 

Ведуча. А ось й зайці не забарились,за грибочками прискакали. 

Танок грибів й зайців. 

Ведуча. 
Що за осінь? Ну й дає! 

Знову дощик капає! 

Діти, а звідки дощик капає? 
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Діти. Із хмарки! 

Ведуча. А давайте покличемо до себе хмарку! 

Діти. 
Хмарко, хмарко, постривай! 

Краще з нами ти пограй! 

«Гра з хмаркою». 

Хмарка дощиком поливає, усіх дітей лякає 

Ведуча. Хмарка заховалася! Й звірята вибігли погуляти. 

«Танок білочок». 
Ведуча. Діти, а в нас іще є малюки, які День народження святкують 

осінню. Давайте їх привітаємо й заспіваємо пісню. 

Пісня «К нам гості прийшли». 

Ведуча. А ось наш Ігор теж бажає привітати іменинників й заспівати 

пісню. 

Пісня «День народження». 
Білочки ставлять корзину 

Ведуча. Що це за корзина, а в ній – гостинці? 

Білочка. 
Білочки дарують вам 

Яблучка на всі смаки, 

Щоб росли ви всі здорові 

Їжте фрукти залюбки. 

Свято завершується 

 

 

«Обжинки» 

(старша група) 

(Заходять мати й дочка Галинка, збирають колоски та роблять 

«бороду»,дочка доплітає вінок) 

Мати. Скоріш, доню, доплітай віночок, а я ось обжинковий святковий 

сніп наряджаю. Скоро усі зберуться на свято обжинок. 

Галинка. Останній вінок доплітаю, де ж це мої друзі забарились? 

(Стукіт у двері)  

Діти. Чи можна до вас? 

Мати. Можна, можна! 

(Під музику діти в українських 

костюмах заходять змійкою, співають) 

Пісня «Осінь золота прийшла». 
Мати. Добрий день! Зі святом вас! 

Діти. Добрий день! 

Мати. Ми вже все приготували. А чи знаєте ви, яке сьогодні свято? 

Діти. Обжинки. 
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1-а дитина. 
Добра нивонька булла, 

Сто кіп уродила. 

Жали її женці 

Та самі молодці. 

2-а дитина. 

Хлопці вусаті! 

Кінець нивоньці, кінець. 

Сплетеш із жита вінець. 

Мати. 

Збирайтеся, збирайтеся 

На свято чим скоріш! 

Женчики всю пшеницю пожали, 

По колосочкам збирали. 

Галинка. 
У снопи в’язали 

Та в кіпочки складали. 

І на нашій нивці 

Сьогодні обжинки. 

Сідають. Виходять дівчатка 

1-а дівчина. 

Дивувалися ліси 

Де поділися вівса? 

2-а дівчина. 

Женчики позжинали 

Залізними серпами. 

3-а дівчина. 

Біленькими руками 

Бороду пололи – ручки покололи. 

4-а дівчина. 
А чия це борода, 

Червоним шовком обвита? 

Галинка. 

Та це наша борода  

Червоним шовком обвита! 

Сидить півень на коні, 

Дивується бороді. 

Під веселу музику виходить півник, пританцьовує, підходить до бороди, 

роздивляється 

Півень. 
Ой, диво та й диво, 

Яка оця борода! 

Не велика, не мала 
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Ні сива, ні гніда. 

Ось тобі, борода, 

Хліб, сіль й вода. 

Щоб на той рік 

Ще більш уродила. 

Дівчатка ставлять біля бороди хліб, сіль й воду 

Мати. А ще бороду прикрашають вінками чи стрічками. 

Дівчатка прикрашають бороду вінками 

Мати. А зараз ми перевіримо, як ви вмієте збирати врожай. 

Гра «Зв’яжи кнопочок». 

Мати. Бачу, добрі в нас женці, але бувають й інші. Знаєте про них 

жартівливу пісню? 

Пісня «Ой, на горі жита міного». 
Вилітає дівчинка-перепілонька, зустрічає хлопчика 

Хлопець. 
Перепілка біла, де будеш сидіти? 

Нема жита, ні пшениці 

На нашій нивці. 

Перепілка. 

Діти мене сховають,  

Як у перепілку пограють. 

Гра «Перепілка». 
Під веселу музику заходе Кум із торбинкою 

Кум. Здоровенькі були! Ви вже всі зібрались? 

Мати. Доброго дня! А чого це ти такий веселий? 

Кум. Та всі польові роботи вже закінчились, якщо господарі не в грудні 

врожай збирають. 

Галинка. Дядько Василю, а що в тебе в торбинці? 

Кум. Дуже цікаві речі, вони будуть нам потрібні. Бо ж після Свята 

Покрови дівчата починають гадання, а хлопці просять собі гарну жінку. Давайте 

погадаємо. Ану ж, дівчата, хто перший? 

Кум дістає з торбинки воду, зерно, гроші, розкладає все на підлогу, а 

посередині ставляє півника й розкручують його 

Дівчинка. 
Півнику, півнику, 

Червоненький грибнонько, 

Скажи мені правдоньку – 

Мого чоловіка привабоньку. 

Кум. Ось перш куди підійде півник: як до грошей – скупий чоловік, до 

зерна – хазяїн, до води – п’яниця. 

Ворожать двоє дівчат 
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Хлопець. А я теж хочу поворожити. Ось кину чобіток, куди він 

повернеться, відтіля в мене й наречена буде. 

Кидає чобіток, куди повернувся, звідти запрошує дівчинку та танцюють 

кілька українських рухів 

(Стукіт у двері) 

Мати. Заходьте, заходьте, гостям завжди раді. 

Забігає під музику циганка, оббігає усіх по колу, просить позолотити 

ручку. Підбігає до господині, пропонує поворожити, дивиться на долоню 

господарки 

Циганка. Ну, господиня, позолоти ручку, поворожу. О, та в тебе в хаті 

скоро весілля буде. 

Мати. Та Господь із тобою, в мене дочка ще ж мала! 

Циганка. А все ж таки буде! (Дивиться в карти) Ще пригадаєш мої 

слова! 

Циганка краде торбинку Кума й тікає із зали 

Мати. Ну її, що там ще в торбинці є? 

Кум. Немає торбинки. Та це ж її точнісінько чавела вкрала! От бісова 

донька! Я ж знав, що щось стягне й не вслідкував. Та воно б нічого та там була 

книга про народні обряди в листопаді. 

Мати. А я й так знаю, після ворожіння дівчата й хлопці, які знайшли свою 

пару, гуляють весілля. 

Кум. Так й є. Ворожіння ми провели, а чи не зіграти нам весілля? 

Мати. Діти, хочете пограти у весілля? Та взнати, як воно відбувалося 

раніше на Вкраїні. 

Діти. Так. 

Мати. Ну тоді, куме, засилай сватів, як й треба! 

Кум. От циганка, ну вгадала! Чекайте, зараз прийдемо! 

Стукіт у двері. Заходе жених-старий дід (вихователь) й два хлопці 

Жених. Добрий вечір, господиня! Кажуть, у вас гарна дівка є. Я хочу її 

засватати. 

Мати. Та чи схоче вона за тебе, за старого? 

Жених. А чого ж ні? Я ж багатий. Все, що хоче, їй куплю. 

Мати. А чи не буде воно, як у тій пісні. Ось послухай. Ану, діти, 

заспівайте. 

Пісня «Ой, під вишнею». 

Мати. Ну що ж, доню, якщо 

вирішила йти за нього, то повинна 

перев’язати жениха рушником, а якщо ні, 

то тоді піднести гарбуза. 

Галинка. Ось я й несу. (Подає 

гарбуза) 

Жених. Та що ж це діється? 

Багатий чоловік сватається, а вони ще й 
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носом крутять! Ну й не треба, он скільки жінок. Виберу собі ще гарну 

молодичку. 

Танок «Туман яром котиться». 
Заходять під веселу музику другі свати: двоє дорослих й один хлопчик 

1-й сват. Добрий вечір, господиня! Йшли ми оце мимо та й думаємо: 

треба зайти. (Штовхає другого свата, той із переляку кидає палку) 

2-й сват. Чуєш, я буду починати, а ти підбріхуй. 

1-й сват. Ага, зараз лише ціпок підніму. (Шукає палку) 

2-й сват. Кажуть, є у вас ясна зіронька. Як подивиться, що сонце сяє. Як 

іде, що лебідонька пливе. 

Мати. Що ж, є в мене донька. Для мене вона сама краща! Ну раз люди 

говорять, то так воно й є. 

1-й сват. Ну кажи вже далі. (Штовхає свата, той знову кидає палку, а 

потім знову її шукає) 

2-й сват. Та зараз, лише ціпок підніму. 

1-й сват. Ну так от, а в нас є місяць ясноокий. Та чи не поєднатись їм? То 

були б вони самою чарівною парою, в якій би вони один одному освітлювали 

життєвий шлях. 

Мати. Ну що, доню, що ти скажеш? 

Галинка виносить вишитого рушника та, вклоняючись, подає його 

хлопчику-жениху 

Мати. Ну тоді вже треба й сватів перев’язати. Винось, доню, рушники, що 

сама вишивала. 

1-й сват. Ану ж, глянемо, яка майстриня! 

Танок із рушниками. 

2-й сват. Ну кажи вже що-небудь. (Штовхає свата) 

1-й сват. А, ну раз таке діло, то можна й обмиють. 

2-й сват. Та ти що, здурів? Ми ж у дитячому садочку 

й весілля це театральне. 

Мати. Проходьте, гості, у хату та й поговоримо. 

«Український танок». 

Виходе під сумну музику Галинка, сідає на стілець, 

дивиться в люстерко. Коло неї подруги, розчісують їй 

розплетене волосся та співають обрядову пісню 

Обрядова пісня «Прощай, прощай, Ганнушко». 

Мати. Ой, донечко, та як же мені без тебе бути, та як 

же тебе віддати в чужу хату. Ти ж моя насолода, ти ж моя красуня! 

Галинка прощається з рідними братом й сестрою, вклоняється їм й 

співає обрядову пісню 

Обрядова пісня «Дякую». 
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Кум із хлопцями заходять до залу. Дівчатка стають у лінію, Галинка 

стоїть поодаль. Починають співати обрядову пісню 

Обрядова пісня жениху. 
Дівчата. Викуп! Викуп! 

1-й хлопець. 
Даємо вам стрічки, 

Щоб розбіглись, як річки! 

Дівчата. Мало! 

2-й хлопець. 
Даю вам намисто 

Та зійдіть із цього місця! 

Дівчата. Мало! Мало! 

Хлопець-жених. 
Даю вам хустки гарні 

Та пустіть же мене до Галі! 

Віддає хустки та проривається до 

Галинки. Дівчата й хлопці стають у два кола 

Пісня-танок «Що на хаті зілля». 

Мати. Пора вже й коровай кроїти. 

(Виносять коровай, Галинка пригощає гостей)  

Мати. А де ж наші ряджені? Хто ж буде 

гостей веселити? 

Виходять діти в циганських костюмах з бубнами 

Мати. Ану ж, мої помічниці, повеселіть 

гостей своїм жвавим танцем! 

«Циганський танок». 
(Поки танцюють, Кум краде наречену) 

Мати. Ой, люди добрі, молоду вкрали! 

Молодий є, а молодої нема! Ану, хто вкрав? 

Зараз віддавайте назад! 

(Цигани завозять на повозці кума, ряженого в наречену) 

Циганка. Іванко, поглянь, це вона? 

Іванко. Ні, ні, це не вона! 

Мати. Та це ж Кум. Ах ти ж старий дідуган, ану веди сюди Галинку зараз 

же. 

(Кум скидає костюм й веде Галю) 

Мати. Ось на цьому наше свято й 

закінчується, а справжнє українське весілля 

може тривати й два, й три дні.  

Кум. Ага, у кого на скільки грошей 

вистачає. 

Звучить весела музика, діти 

танцюють 
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Танок «Як у нас на Україні». 
Свято завершується 

 

 

«Як козаки Оксану Несміяну розважали» 

(старша група) 
Під українську мелодію діти заходять до музичної зали, стають у півколо 

Ведуча. 

Завітала вже Осінь до нас в Україну, 

У червоне намисто вдягнула калину. 

Хлібороби зібрали увесь урожай 

І до столу на свято спекли коровай. 

Наші хлопчики й дівчата, 

Я вітаю вас зі святом! 

Хай святкує з нами 

Вся наша родина! 

Урожай святкує  

Наша Україна! 

Вибігають уперед діти з українського танцю 

1-а дитина. 
У нас сьогодні гарне свято, 

Гостей зібралося багато. 

Ану ж, на них ви подивіться, 

І веселенько усміхніться! 

Всіх привітаємо у нас, 

Що завітали в добрий час! 

2-а дитина. 

Здрастуйте, люди добрі! 

Здрастуйте, люди хороші! 

Привіт вам у нашій оселі! 

3-а дитина. 

Для людей відкрита хата наша біла, 

Тільки б жодна кривда в хату не забігла. 

Хліб ясниться в хаті, сяють очі щирі, 

Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. 

4-а дитина. 
Тут зібралось нас багато, 

Треба починати свято! 

Ми – весела дітвора, 

Святкувати вже пора! 

Вибігають уперед діти з танцю «Чай» та промовляють свої вірші-

привітання 
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1-а дитина. 
Гостей дорогих ми вітаємо щиро! 

Стрічаємо з хлібом, 

Любов’ю й миром! 

2-а дитина. 
А ще пригостимо вас  

Чаєм смачним, 

Щоб день був у вас,  

Наче сонце ясним! 

3-а дитина. 

Приходьте до нас, 

Простим вас не баритись. 

Від щирого серця 

Дозвольте вклонитись. 

Вибігають уперед діти з таночку «Баранець» зі своїми словами 

1-а дитина. 

В дитсадочку ставним п’єсу. 

Кожен вибрав собі роль. 

Я в короні, я – принцеса, 

Вихователь мій – Король. 

2-а дитина. 

Я крокую бездоганно, 

Делікатно, як лечу. 

Наче я вельможна панна. 

Навіть пальчик не смокчу. 

3-а дитина. 
Баранця у мене роль. 

Що за роль сумна? Король!? 

Баранець як побіжить, 

Всіх тут вас розвеселить! 

Вибігають діти з танцю «Продавці», розповідають про себе 

Хлопець. 
А ми хлопці – молодці, 

Ми сьогодні продавці. 

Товари пропонуємо, 

Ану, швидше купуємо! 

Дівчина. 

Ми дівчатоньки гарненькі, 

У нас щічки рум’яненькі. 

Хусточки ми одягли, 

Виступати почали! 

Вибігають діти з танцю «Повзунець», продовжують виступ у віршах 
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1-а дитина. 
Ой, як гарно навкруги, 

Золоті сади, луги. 

Хто їх так розмалював? 

Одяг хто подарував? 

2-а дитина. 

Уночі, як нам ще спиться, 

Ходить, чув я, чарівниця. 

Ходить садом, полем, гаєм, 

Все у шати одягає. 

3-а дитина. 
І сама вся в золотому, 

У намисті дорогому. 

Як лише чого торкнеться, 

Так те золотом заллється. 

4-а дитина. 

Може це твоя уява? 

Та хіба в мені тут справа? 

Подивися у вікно! 

Чудо ось! Тут скрізь воно! 

Пісня «Вітряк». 

Загальний український танок «Як 

у нас на Україні». 

Діти сідають на стільці 

Ведуча. Усі радіють Осені, гарному 

врожаю. Лише одна дівчина Оксана 

Несміяна нічому не радіє, а все сидить 

сумує й плаче. А батько її Цар Горох не може знайти втіху. Ну що, хочете далі 

почути цю історію? Гості? Ну тоді, мабуть я почну зі самого початку. 

Звучить казкова музика, ведуча починає розповідати казку 

Ведуча. 

У деякому царстві,  

У деякій країні 

Жив цар Горох в палаці, 

Живе тут й понині. 

Виходить Цар, веде дочку принцесу Оксану Несміяну, витирає їй сльози, 

усаджує на трон 

Ведуча. 
А ще була дочка у нього 

Любима, ненаглядна, 

І звали всі давно її 
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Оксана Несміяна. 
У всьому була чемна  

Й гарнесенька з лиця. 

Та тільки плаче й плаче, 

Й ридає без кінця. 

Цар. 

Наплакала річку, 

Наплакала море, 

Тому я завжди у великому горі. 

Ой-йой-йой, от біда, 

Я втоплюся, дітвора! 

Як же бути, що робити? 

Чим дочку розвеселити? 

Гладить по голові дочку Оксану 

Цар. 
Не плач, люба, припини. 

Ось цукерочку візьми. 

Півник, може, тебе втішить, 

Станеш, доню, веселіше. 

Дає цукерку на паличці 

Оксана. 

Не чіпайте мене, тато. 

Краще ви ідіть до хати. 

Все набридло мені дуже, 

До усього я байдужа. 

Ведуча. 
Трьох ночей Горох не спав 

І такий указ іздав. 

Цар. 

Хто дочку розвеселяє, 

Того цар нагороджає. 

Виходять діти-козаки 

1-й козак. 

Що ж, врожай ми вже зібрали 

То за чим же діло стало? 

2-й козак. 
То чого ж нам тут баритись? 

Можна вже й повеселитись. 

3-й козак. 

Що ж, дівчата й парубки, 

Веселимось залюбки! 
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4-й козак. 
Йдем в палац відпочивать, 

Несміяну розважать. 

5-й козак. 

Ну ж бо, парубки й дівчата 

Зараз зробимо тут свято. 

Затанцюємо танка, 

Молодь ось у нас яка!  

Танок «Гопак». 
Вибігають дівчатка 

1-а дівчина. 
А чи можна до вас? 

Чули ми про ваш указ. 

2-а дівчина. 

Прийшли після роботи відпочити, 

Та Оксану Несміяну розвеселити. 

Цар. 
Що ж, вітаю, діти, всіх, 

Чекаю від вас привітання та втіх. 

Пісня «Треба всім нам привітатись». 

Цар. 

Дякуємо за привітання! 

Оксано, може скажеш своє бажання? 

Оксана. 
Що тут голову морочить? 

Та нічого я не хочу. 

Краще буду я ревіти 

І ногами тупотіти. 

Оксана реве й тупоче ногами 

Козак. 
Ой ти, мила Оксаночко, 

Наша подоляночко, 

Що ж ти рано встала, 

Личко не вмивала? 

Дівчина. 

Ти не плач, постривай! 

Виходь із нами пограй. 

Покличемо дощика, 

Зварим йому борщика! 

Ведучий. Ану, хто спритний, виходьте з дощиком грати! 

Гра «Дощик». 

Ведуча. Ну що, всіх дощик умив? 
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Цар. 
Яка ж, доню, ти вродлива, 

Умита чистенько. 

Може досить сумувати, 

Будеш веселенька? 

Грали, весело співали 

Хлопці та дівчата. 

Досить плакати вже, доню, 

Витри оченята. 

Оксана. 

Під дощем намокла я. 

Це ж така трагедія! 

Краще буду я ревіти 

І ногами тупотіти. 

Хлопець. 
Мабуть, знаю я причину 

Сліз цієї ось дівчини. 

Якщо їсти я хочу, 

Теж ногами тупочу. 

Цар звертається до Оксани 

Цар.  
Може хочеш ти суфле чи зефір? 

І морозиво смачне, ти повір. 

Може хочеш пластівців 

Або смажених млинців? 

Оксана. 
Ні, татусю, вибачай. 

Я ж замерзла,  

Хочу чай! 

Ведуча. 
Чай смачний ми приготуєм 

І Оксану почастуєм! 

На сцену ставлять великі намальовані чашки, чайник й самовар. 

Виходять діти з танцю «Чай» 

1-а дитина. 

Наш сервіз ну просто клас! 

Потанцюємо для вас. 

2-а дитина. 
Ніжки швидко чеберяють, 

Чашки чаєм пригощають. 
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3-а дитина. 
Чашки веселенькі, 

Танцювати раденькі. 

4-а дитина. 

Всі ми чашки не пустуєм, 

Чай цілющій ми готуєм. 

5-а дитина. 
Чайник діло своє знає, 

Він заварку розливає. 

6-а дитина. 

А поважний самовар 

Випускає з носу пар. 

Він увесь блищіть, 

Наче жар горить! 

Танок «Чай». 
Козак. Ой, якби ще й пиріжечків до чаю! Я так люблю їх, як той солдат. 

Пісня «Із сиром пироги». 
Дівчина. А варенички із сметанкою які смачні! Оксанко, а ти хочеш? 

Оксана. Ні, не хочу. 

Козак. А я дуже хочу, аж ногами тупочу. 

Гра «Варенички». 

Цар. 
Ну що, доню, моя мила, 

Ти від чаю вже зігрілась? 

Оксана. 

Ні! Чай холодний дуже був, 

А з віконця вітер дув. 

Звідси всі тікайте, діти, 

Краще буду я хворіти. 

Цар. 
Що ж ти будеш тут робить? 

Хоче знов вона хворіть. 

Чи ви, любі козачата, 

Можете пораду дати? 

Донька здумала хворіти 

Куди ж її хворь подіти? 

Дитина. 

Не хвилюйся, пане цар, 

Сторони цій государь! 

Від хвороб корисні нині 

Овочеві вітаміни. 

Ось козак для вас привіз 
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Вітамінів цілий віз. 

Заїзджає козак-дорослий, завозить віз. У возі сидять двоє хлопців-

«брехунів» та лежить один малесенький гарбуз 

Цар. Здоровенькі були! 

Козак. Га, не чую! 

Ведуча. Давайте всі разом! 

Всі. Здоровенькі були! 

Козак. А-а-а! Здоровенькі були! 

Цар. Продай, козак, гарбуза. 

Козак. Га! Яка буза? 

Цар. Так ти гарбуза продаси? 

Козак. Що, що ти їси? 

Цар. Так продай за гроші. 

Козак. Та які в мене воші? 

Цар дістає гроші, показує 

Козак. 

О, продаю гарбуз за гроші, 

Ось гляньте, який хороший! 

Дістає з воза маленький гарбузик 

Козак. А великі не дам. 

Дитина. А ми й самі заберем! 

Дитина зриває покривало з воза, а звідти злазять двоє хлопців-

«брехунців» 

Ведуча. А ось іще «брехунці» підоспіли. 

Вибігають ще четверо хлопців 

Ведуча. Та що ж це за брехня? Хіба ж це гарбузи? Це брехунці до нас 

приїхали. 

Цар. Може вже й пошуткуєте?  

Хлопець. Та ні, ми тепер лише правду кажемо! 

1-й хлопець-«брехунець». 
За одну лише хвилину 

Розповім вам всі новини. 

Щиро правду розкажу, 

Я ніколи не брешу. 

2-й хлопець-«брехунець». 

В нашій річці другий рік 

Не вода тече, а сік. 

Дітлахи приходять зранку, 

Набирають соки в банку. 

3-й хлопець-«брехунець». 
В річці риби не пірнають, 

А під хмарами літають. 

Запросили в гості ґаву, 
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П’ють з вершками чорну каву. 

А корова в холодочку 

Вишиває їм сорочки. 

4-й хлопець-«брехунець». 

Бачив я на власні очі: 

Наші вівці серед ночі 

Вовка лютого схопили, 

Та в кошарі зачинили. 

5-й хлопець-«брехунець». 
Вовк знайшов з калини гілку, 

І зробив собі сопілку. 

Коломийки вівцям грає, 

А вони йому співають. 

6-й хлопець-«брехунець». 

Зовсім я брехать не вмію, 

І тому не розумію... 

А чому нас навкруги 

Називають «брехуни»? 

Танок хлопчиків «Повзунець». 

Ведуча. Ну вас, брехунів! Сідайте на своїх слонів та й рушайте далі. 

Хлопці-«брехунці». Які слони? 

Ведуча. Та які ж брехуни – такі й слони! 

Хлопці-«брехунці». А-а-а! (Сідають під музику на місця) 

Цар. 
Що ж вони тут баяли? 

Тільки час прогаяли. 

Чи Оксана звеселіла? 

Щічки чи порозовіли? 

Оксана. 

Ні, краще буду я ревіти 

І ногами тупотіти. 

Цар. 
Як принцесу звеселити, 

Що ж іще мені зробити? 

Продавців сюди скликайте, 

На весь світ розповідайте. 

Хай везуть сюди товар, 

Тут відкриємо базар! 

Пісня про базар. 
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Ведуча. 
А ось й заморські продавці! 

Гляньте, хлопці-молодці! 

І дівчата товар пропонують, 

Та весело його рекламують! 

Виходять продавці: хлопці з коробами, дівчата з великими квітчастими 

платками 

1-й продавець. 

Якщо мрієш про красу, 

Я тобі її несу. 

Ми ‒ заморські продавці! 

Де тут наші покупці? 

2-й продавець. 
Їдьте, йдіть, летіть, біжіть, 

Наш товар хутчіш купіть! 

Подарунки, авто, олівці ‒ 

Продадуть вам усе продавці! 

3-й продавець. 

Хто підкаже, що купити? 

Як знайти потрібну річ? 

Допоможе вам реклама,  

Що не спить ні вдень, ні ніч. 

4-й продавець. 

Конкуренція товарів 

У крамниці, на базарі, 

В повсякденному житті, 

У нашому побуті. 

5-й продавець. 
На вітринах, на прилавках 

Куртки, пальта, носки, плавки, 

Дрилі, голки й каструлі, 

Морква, редька й цибуля. 

Шинка, риба й ковбаси, 

Шпильки, брошки, й прикраси! 

6-й продавець. 

Може злато й брильянти 

Хоче хтось придбати зранку? 

Піднімають настрій зразу,  

Очі заблищать одразу! 

Танок продавців. 
Оксана Несміяна ходить між продавців, 

але махає рукою й знову йде, сідає на трон, сумує та зіває, продавці сідають на 

місця 
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Ведуча. 
Та що ж ти, Оксанко, зіваєш? 

І нічого твою душу не торкає! 

Цар. 

І чого ж ти, Оксаночко, злишся? 

Та коли ж ти вже розвеселися? 

Оксана. 
Ніколи! Краще буду я ревіти, 

І ногами тупотіти! 

Хлопчик-козак. 

І нічого вона не хоче, 

Все ридає й ногами тупоче. 

1-а дівчина. 
Ну точнісінько, як мій баранець, 

Як уперся, й все тут, кінець! 

2-а дівчина. 

Ми, Оксаночко, щастя тобі зичимо, 

І баранчика у друзі покличемо. 

3-а дівчина. 

Ой, баранчику-білоданчику, 

До нас прибігай та Оксану Несміяну розважай! 

Під музику забігає дитина в костюмі баранця, біжить по колу, танцює 

Баранець. 

Я – веселий баранець, 

Суму вашому кінець.  

Як ногами затупочу, 

Бо пограти дуже хочу! 

У пари стаємо, 

В «Баранця» пограємо! 

Гра «Баранець». 

Баранець. 

Ану ж давайте ще пограємось, 

Та ще й з вами позмагаємось! 

Танок із баранцем. 

Оксана. 

Ну, невже я така вперта, як баран? 

Просто в мене нелегкий душевний стан. 

Більш не буду я ногами тупотіти 

Тільки трішки можу тихо поревіти. 

Буду краще я тихенько сумувати, 

Цілу ніч й цілий день я буду спати. 
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Ведуча. Ой, бачу нашій Оксані дуже подобаються змагання. Давайте ще 

побавимося в гру «Не збий капелюха». 

Гра «Не збий капелюха». 
Оксана радіє, плескає в долоні та грає з дітьми 

Оксана. 
Як же гарно разом грати, 

Чим наодинці сумувати, 

Чим сидіти й хворіти. 

Краще в спорті поболіти! 

1-а дитина. 

Козацькі забави – це веселе свято! 

Тут змагаються всі весело, завзято! 

2-а дитина. 
Ми, дітвора українська, 

В спорті виростаєм. 

Ми – майбутнє України! 

Це ми твердо знаєм! 

3-а дитина. 

Україну прославляти  

Будемо ділами! 

А ви, гості дорогії, 

Будьте разом з нами! 

Ведуча. 

Любі, діти, милі, діти, 

Виростайте, наче квіти. 

Білочубі, чорноброві, 

Будьте сильні й здорові! 

Цар. 
Виростайте в дружбі й щасті, 

Хай не йдуть на вас напасті! 

Несіть радість всій родині! 

Прославляйте Україну! 

Під музику діти шикуються в колони. У руках тримають соняхи, квіти, 

вишиті рушники та українські прапорці 

Загальний танок «Україна – це ми». 

Свято завершується 
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«У бабусі на подвір’ї» 

(старша група) 
Грає українська мелодія. Зала оформлена, як селянське подвір’я. З-за хати 

виходить дівчинка Оксана зі сповитою лялькою, сідає на колоду. Музика стихає, 

Оксана колихає ляльку й тихенько підспівує. 

З-за паркану на паличці-конячці вискакує Петрик, зупиняється 

Петрик. Тп-ру 

Оксана. Тихіше, Петрику, ти ж розбудиш мою доньку. Тс-с! 

Знов співає.  

Із хати виходить бабуся. Однією рукою вона 

притуляє до себе глечик із молоком, другою тримає 

тарелю, на якій хліб, накритий рушником та два 

глиняні кухлі. Сідає на лаву 

Бабуся. Оксаночко, Петрику, закінчуйте гру, мої 

любі! Я вам молочка принесла, хліба свіженького. 

Оксана й Петрик підходять до бабусі. Та 

наливає їм у кухлі молоко, діти відламують по 

шматочку хліба, дякують бабусі 

Бабуся. Смачно? (Діти кивають задоволено 

головою) От й добре, от й поїли. А тепер треба мені до 

поля та лісу по трави цілющі та городина вже 

достигла – зібрати час. Може, допоможете? 

Петрик. А як же, допоможемо! Лише кухлики 

приберемо та на подвір’ї попораємося. 

Звучить фонограма веселої народної музики. У цей час діти заносять до 

хати посуд, виходять: Оксана з віником, Петрик із молотком. Бабуся йде з 

двору. Дівчина береться підмітати біля хати, хлопчик удає, ніби забиває цвяхи 

в паркан. Заходять діти, сідають на лавки, вітаються до Оксани й Петрика. 

Підбігають два хлопчика й дівчинка. Музика стихає 

Дівчинка. День добрий, Оксанко, день добрий, Петрику! Ходімо з нами у 

«Квача» грати! 

Хлопчик. Та ні! У «Пугача»! 

Дівчинка. Рушаймо краще до річки! 

Оксана. Дякую за запрошення, але ще й у городі треба попоратися. Якщо 

допоможете нам, потім всі разом пограємось. 

Діти. Допоможемо! Давайте лопати. 

Оксана й Петрик заносять до хати віник й молоток, виносять й 

роздають дітям лопати. Неголосно лунає українська мелодія. Діти 

підстрибують, виконуючи довільні танцювальні рухи, вдаючи, що йдуть на 

город. У цей час вихователі розвертають малюнок городу. Там же стоїть 

кошик з овочами. Музика стихає, діти перегукуються 
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Дівчинка. Ну, встигайте, хлопчики, 

копати! 

Хлопчик. Та й ви встигайте вибирати! 

Пісня-гра «На городі». 

Два хлопця беруть кошик з овочами, інші – 

лопати й вдають, ніби повертаються до двору. 

Вихователі закривають малюнок городу. Петрик 

й Оксана заносять до хати лопати. Усі діти сідають, лишається одна дитина 

Дитина. Усі розбіглись, а це хто ж тут відпочиває, може, бабуся 

притомилась? 

Вихователь. Ні, діти, це не бабуся, вона б так не зробила. Бачу тут ходив 

«Бука». 

Дитина. А хто такий «Бука?» Він не страшний? 

Вихователь. 

Не страшний із виду «Бука»,  Кинув він пусту бляшанку, 

Він не мара, не звірюка.   Помідор, пів огірка, 

В нього джинси й босоніжки,  Хліб, пакет від молока. 

Не забруднені ні трішки.   Між дубів трава зім’ята, 

Сорочина, ніби сніг,   Тут він їв цукерки м’ятні, 

І обличчя, як у всіх.   А обгортки ‒ папірці 

Всюди « Бука» поспішає,  Вітер мчить в усі кінці. 

Слід недобрий полишає,   Він справжнісінький бруднюка, 

А який, то не секрет –   Цінувать красу не звик – 

Під кущем – шматки газет.  Де гуляє, там смітник. 

На галяві по сніданку    

(Можна показати малюнок «Буки») 

1-а дитина. Давайте знайдемо того «Буку!» 

2-а дитина. Хай він прибере, що порозкидав. 

3-а дитина. Тут повинно бути чисто. Хіба 

можна засмічувати природу? 

Шукають й гукають «Буку» 

Вихователь. Ні, не знайшли його. Подивіться, 

чи серед вас немає схожих на «Буку?» Хто сам ходе 

охайний, а скрізь після себе залишає сміття? 

Оксана. А де ж це наша Бабуся? Забарилася 

трохи. Давайте поки пограємо. 

Гра «Росте буряк». 

Повертається бабуся, у неї в руках кошик, з 

якого стирчать різне зіллячко, квіти, корінці. Петрик 

підбігає до неї, бере кошика, ставить 

Бабуся. Бавитеся, дітки? Ой, та ви вже й овочі позбирали, помічники мої 

любі. (Сідає) Що тут у вас? Бачу – ось картопелька. Що з нею зробимо? 

Петрик. Або наваримо, або насмажимо. 
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Оксана. А може спечемо на вогнищі? 

Діти. Картопляників наробимо, з грибами скуштуємо. Вареників 

наліпимо. 

Бабуся. Досить, досить. Бачу, полюбляєте картоплю. А що тут у вас іще? 

1-а дитина. Бурячки, морква. Наваримо борщу. У чавуні він такий 

смачний! 

2-а дитина. А найкращий борщ із сметаною та пампушками. 

Бабуся. А цибуля у вашому кошику є для борщу? 

3-а дитина. А як же,бо що то за їжа без цибулі? 

Бабуся. Бачу, апетит маєте добрий, бо ж напрацювались як слід. Молодці, 

недаремно в народі кажуть: «На дерево дивись, як родить, а на людину, як 

робить», «Землю сонце прикрашає, а людину – праця». Наварю вам борщу й 

пирогів спечу. Лише ж треба ті овочі та фрукти розібрати. Де в нас маленькі 

кошики? 

Гра «Знайди свій овоч та фрукт». 
Бабуся. Молодці, й набігалися, й мені 

овочі по кошиках розібрали. Віднесіть їх до 

комори. 

Діти заносять кошики до хати 

Бабуся. А зараз ходіть сюди, подивіться, 

що в моєму кошику є. 

Оксана й Петрик сідають біля Бабусі. Інші діти сідають на лавки 

Оксана. Бабусю, навіщо тобі оці трави, корінчики та квіти. 

Бабуся. А це не прості рослини. Вони чарівні, бо людей від недуг 

лікують. Ось – ромашка. Бачите, які біленькі в неї пелюсточки, а серединка 

жовта, мов сонечко. Від неї волосся стає золотавим, пишним. А якщо горличко 

заболить, його відваром полощуть, все й минеться. 

Петрик. А що це за корінці такі пахучі? 

Бабуся. Це конвалія та валеріана. Від них серденько заспокоюється, сон 

міцнішає. 

Петрик. А ці листочки теж лікують? 

Бабуся. Рослина ця до стежок та доріг тулиться, тому й зветься 

подорожником. Непоказний він, а людині – справжній друг. Як заб’єшся часом, 

то приклади подорожник й ранка загоїться. 

Оксана. А це я знаю! Це – м’ята, з нею взимку чай смачний, пахучий, для 

здоров’я добрий. 

Бабуся. Ось бачите. Скільки в природі корисного! Й народ про те знає, 

старший молодшому переповідає. От мені моя бабуся ці рослини показала, а я – 

вам. 

Дитина. А наша горобинонька теж корисна? 
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Бабуся. А як же! З неї чай смачний, варення можна зварити. Взимку вона 

пташок годує. Погляньте, яка гарна! Від її краси серденько звеселяється, 

співати, танцювати хочеться. А й справді, дівчата, затанцюєте? 

Діти підходять до горобини. До них виходить дівчина у вбранні горобини 

Горобина. 
Не у лісі, не у гаю 

Біля хати я зростаю. 

Як злітаються пташки, 

Нагодую залюбки. 

Дуже хочу я, дівчата, 

Разом з вами танцювати. 

Горобина вклоняється дівчатам. А ті – їй 

Хоровод «Горобинонька». 
Петрик. Та годі вже танцювати, краще давайте загадки відгадувати. Ось 

що це? 

Без рук, без ніг, 

На гору побіг. 

Рукавом змахнув, 

Дерево зігнув. (Вітер) 

Дівчина. А ти, Петрику, відгадай! 

Від хати до хати йде, 

А в хату не заходить. (Стежка) 

Оксана. А цю знаєте? 

Летить орлиця по синьому небу, 

Крила розкрила, сонце закрила. (Хмара) 

1-а дитина. 
Жовтенький карапуз 

Йшов городом та загруз, 

Бо насіння стільки має, 

Що аж боки роздимає. 

Через те й загруз … (гарбуз) 

2-а дитина. 
Із віку боса, простоволоса, 

Золоті зубки ховає у шубки. (Кукурудза) 

3-а дитина. 

Була сидуха в семи кожухах. 

Порозрізали, пороздягали… 

Сидить сидуха, за вухом чуха. 

Безжурна наче, а кухар плаче. (Цибуля) 
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Бабуся. А послухайте й мою загадку: 

Жовте листячко летить, 

Під ногами шелестить, 

Сонце вже не припікає. 

Коли, діти, це буває? 

Діти. Восени. 

Бабуся. Так, це, звичайно, про осінь. Прийшла вона до нас. Бачите, й 

калинонька достигла. Ягідки в неї червоні, соковиті, але поки ще гіркуваті. Як 

прихопить їх першим морозом, солодкими стануть. 

Хоровод «Ой, є в лісі калина». 

Іванко. А в мене калинова сопілочка є. Давайте я вам заграю, а ви мені 

заспіваєте. 

Бабуся. От й гарно, а я поки піду пиріжків напечу.  

Йде за хату 

Пісня-інсценівка «Ой, у саду калинонька». 
Діти сідають, раптом чують тріск 

Вихователь. Ой, що це? А це ще один губитель природи. 

Діти. Який? 

Хлопець-«Бяка» біля дерева ламає гілки, гойдає та чіпляється на них 

Вихователь. 
Звати його «Бяка». 

Тільки в гай приходить «Бяка», 

Тріпотять від переляку 

Всі дерева із кущами. 

Гілочки кричать: «Ой, мамо!» 

Без ножа він, топориська 

Та погана в нього пісня. 

«Бяка» співає 

Хлопчик-«Бяка». 

Навесні я не дрімав, 

Черемшини цвіт ламав. 

Не скучав нітрохи влітку, 

Скуб, як слід, тихенько липку, 

Обдирав гілки зелені 

У каштана, вʼяза, клена. 

І тепер ламать не кину,  

Бо люблю я горобину. 

Вихователь бере його за руку 

Вихователь.  

Зрозуміли, хто цей «Бяка»? 

Звичайнісінький ламака! 

Виходять до них дівчина й хлопець 
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Дівчина. Ти чого ламаєш дерево? Чуєш, як воно стогне? 

Хлопчик-«Бяка». Наламаю гілок, прикрашу свою оселю. 

Хлопець. А якщо всі будуть ламати? Від горобини залишиться самий 

стовбур. 

Хлопчик-«Бяка». Й не подумаю, почав та й ламатиму, скільки хочу. 

Діти. Не дозволимо! 

Хлопчик-«Бяка». А я хочу! 

Біля дерева проповзає вуж 

Хлопчик-«Бяка». Ой, змія, змія! 

Відпускає дерево, кинув до долу гілки й тікає 

Вихователь. А який! Гілки ламає, а відрізнити звичайного вужика від 

гадюки не вміє! А ви знаєте, як відрізнити? 

Петрик. А я бачу, що під кущем вуж, бо в нього на голові за очима жовті 

плошки, наче півмісяці й темних візерунків, як у гадюки, на спині немає. 

Вихователь. Вірно, але в гаю є й гадюки. У серпні в них з’являються 

маленькі гадючки, та хоч вони ще дуже малі, їхні укуси отруйні. Тож треба 

берегтися, щоб не наступити на них. А зараз усі змії вже знайшли затишні 

місцинки, щілинки й заснули там аж до тепла. Ну, гаразд, «Бяки» ми 

позбавилися. Ох, й здорово ж він злякався, а 

ми теж давайте час не гаймо, у «Пугача» 

пограймо. 

Гра «Пугач». 
Бабуся виходить з-за хати 

Бабуся. А ось й пиріжечки: пухкенькі, 

смачненькі, рум`яні! Кому ж першому дати? 

(Вдає, ніби розмірковує) А хто мені кращого 

гопака затанцює? 

Танок «Гопак». 
Бабуся. Ой, гарний же вийшов танок! Не знаю, навіть, у кого кращий. 

Нумо, всі до пиріжків. 

Сидять, їдять 

Вихователь. Ой, смачні! Правда, 

діти? 

Діти. Так, смачні! 

Вихователь. А з чим вони? 

Діти. З яблуками. 

Вихователь. Солодкі? 

Діти. Так! 

Вихователь. А ви бабусі подякували? 

Діти. Дякуємо! 

Бабуся й вихователь підносять дітям 

рушники, щоб діти витерли руки 
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Бабуся. Й землиці-трудівниці подякуйте, яка таку пшеничку виростила та 

яблучка соковиті. Подякуйте й рукам працьовитім, які їх доглянули, щедрий 

врожай зібрали. 

Діти. Дякуємо! Щиро дякуємо! 

Вклоняються, уходять 

Бабуся й онуки (разом). До побачення! 

 

 

«Український ярмарок» 

(старша група) 
Заходять діти до зали «змійкою» та співають пісню «Осінь золотиста 

прийшла». Стають у півколо 

Ведуча. 
Ми й незчулись, як минуло літо. 

Вже надходить осінь золота. 

Молоде, зелене сходить жито, 

Зажурились квіти неспроста. 

Вранці роси випадають білі… 

Вже надходить осінь золота. 

1-а дитина. 
Так, ось уже останнє листя з вітів 

Обсипалось у парках й садах, 

Повіяв з півночі холодний вітер, 

Уранці поморозь біліє на дахах. 

2-а дитина. 

Як швидко літо промайнуло, 

Прийшла осінняя пора. 

Немов на крилах промайнуло 

Кохане літечко з двора. 

3-а дитина. 
У гості осінь завітала, 

Позолотила тихий сад. 

Посіви в полі поливала, 

Збирала стиглий виноград. 

4-а дитина. 

І на луги також ходила, 

Водичку пила з джерела. 

І шлях до вирію відкрила, 

І в ліс у золоті прийшла. 

5-а дитина. 
Осінь пишна, ти багата, 

Збагатіла наша хата. 
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І комора, й стодола – 

Повно є добра довкола. 

6-а дитина. 
У коморі кілька міхів 

Груш і яблук, і горіхів, 

А стодоли які високі, 

Є в них збіжжя на два роки. 

7-а дитина. 

В сизому тумані, 

В синій димовій – 

Яблука румʼяні, 

Груші медові. 

8-а дитина. 
Вміє одаряти сотнями дарів 

Осінь – щедра мати 

Наших трударів. 

9-а дитина. 
І ми сьогодні хочемо сказати: 

Спасибі Осені за всі її щедроти. 

Тепер, коли вже зібраний врожай, 

Іще заможнішим став рідний край! 

Пісня «Урожайна». 
Вибігають Скоморохи 

1-й скоморох. 
Увага! Увага! Спішіть, поспішайте! 

Господарі й гості, глядіть, не минайте! 

На ярмарок прошу – гуртом, поодинці, 

Чекають на вас там чудові гостинці! 

2-й скоморох. 

На ярмарку нашім веселім, багатім 

Є чим дивуватись й є що придбати. 

Тут щедрі дарунки із саду й городу, 

Тут пісня й жарти – усім в нагороду. 

3-й скоморох. 
Тут речі умільців ні з чим незрівняні: 

Барвисті стрічки, рушники вишивані, 

Полив’яний посуд – кувшини, горнятка, 

Сопілки – хлоп’ятам, намисто – дівчатам. 

Танок скоморохів. 

Ведуча. 
Мерщій-бо на ярмарок 

Всі поспішайте, 

Купуйте, милуйтесь, 
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Танцюйте й грайте! 

Діти сідають за прилавки. 

Пісня «Ой, там на базарі». 

1-а дитина-продавець. 

Народ збирається, 

Ярмарок починається! 

2-а дитина-продавець. 
А у дядька Якова 

Товару повно всякого. 

Підходь, вибирай! 

Тільки кілька гривні май! 

3-а дитина-продавець. 

А ось подивіться: 

Картопля,морквиця, 

Цибуля й буряк, 

Як гарний кулак! 

4-а дитина-продавець. 
Купуйте, куштуйте усю бараболю, 

Варіть й смажте із сіллю й без солі. 

Сто страв господиня з картоплі зготує, 

Картопля, як хліб, вона всіх нагодує. 

5-а дитина-продавець. 
Беріть помідори-вони пречудові, 

До вашого столу, хоч зараз готові! 

6-а дитина-продавець. 

Ця морква під сонечком щедрим зростала, 

Земелька водою її напувала. 

Тому-то морковка така соковита, 

Морквяного соку вам треба попити. 

7-а дитина-продавець. 
Хто гострого хоче-часник хай придбає, 

Він всякі мікроби вогнем випікає. 

8-а дитина-продавець. 

Лоточків із яблуками ви не минайте, 

Які до смаку вам – такі вибирайте. 

Сортів тут багато,усі вони різні, 

Ось – яблука ранні, ось – яблука пізні. 

9-а дитина-продавець. 
Беріть калину – червоні коралі, – 

Ці кетяги сонце й небо ввібрали. 

Напоїть матуся калиновим чаєм – 

Недугу ураз, як рукою, знімає. 
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Ведуча. Ану, шановні покупці, скоріш дрібочіть ногами, підходьте до 

прилавків, бо не дістанеться вам гарних товарів. 

Гра «Дрібушечки». 

Ведуча. 

Дрібу-дрібу-дрібушечки 

Купуємо горішечки. 

І цибулю, й буряк – 

Овочі на різний смак. 

Виходять ведуча, дівчинка та хлопчик 

Дівчинка. 

Ой, гоп, чики-чики, 

Купи, мамо, черевики. 

Я піду у них на свято, 

Танцюватиму завзято. 

Хлопчик. 
А мені вже купили! 

Ой, які ж вони гарненькі, 

Наче сонце, червоненькі, 

Ще й риплять, як зробиш крок, 

Так й просяться в танок. 

Ведуча. Ну раз дуже хочеться, то куплю вже тобі черевички. Тільки ж тоді 

затанцюйте! 

Український танок. 

Дівчинка. 
А у нас на Вкраїні 

Вареники варять нині. 

Білолиці непогані, 

Вареники у сметані. 

Вас чекають у макітрі  

Вареники дуже ситні. 

Хлопчик. А пироги у вас є? 

Дівчинка. Та ні, сьогодні вже немає! 

Хлопчик. Те, що полюбляю,завжди чекаю!  

Пісня «І з сиром пироги». 

Дитина. 

А ось, не зівай! 

Глянь, який коровай! 

Підходь, покуштуй 

Та скоріше купуй. 

Виходять дівчата з хлібом 
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1-а дівчина. 
Щедрими, добрими словами  

Пісня починається! 

З рушника святкового 

Коровай всміхається. 

2-а дівчина. 

Якщо хочемо зустріти 

Гостя щедро й привітно, 

Щоб він шану спостеріг 

І добром віддячить міг. 

Гостя ми того стрічаєм 

Круглим, пишним короваєм. 

3-а дівчина. 
З рушника святкового беремо таріль, 

Коровай кладемо й сіль, 

Шанобливо хліб підносимо, 

І, вклонившись, щиро просимо: 

«Любі гості наші, прийміть символ шани – коровай!» 

4-а дівчина. 

Ось він запашний, хрумкий, 

Ще й скоринкою обвитий, 

Свіжий, теплий, золотий, 

Ніби сонечком налитий! 

5-а дівчина. 
Рідної землі в нім соки, 

Сонця промені ранкові! 

Їжте за обидві щоки, 

Будьте всі здорові! 

Танок із хлібом. 

Звучить українська мелодія. Їде хлопець, тягне возик, накритий рядниною 

Ведуча. Хто там їде на ярмарок та на такому скрипучому возику? 

Хлопець. Та це я, Явтух! 

Діти. 

Та куди їдеш, Явтуше? 

Та куди їдеш, мій друже? 

Явтух. Не скажу! 

Діти. 

Та коли ж твоя та добрая ласка 

Та й скажеш! 

Явтух. На базар! 
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Діти. 
Ой, що везеш, Явтуше? 

Ой, що везеш, мій друже? 

Явтух. Не скажу! 

Діти. 
Та коли ж твоя та добрая ласка 

То й скажеш! 

Явтух. Груші! 

Діти. 
Ой, дай мені, Явтуше! 

Ой, дай мені, мій друже! 

Явтух. Не дам! 

Діти. 
Та коли ж твоя та добрая ласка 

То й даси! 

Явтух. Візьми, та маленьку! 

Ведуча відкриває ряднину з воза. А там лежать музичні інструменти 

Ведуча. Та це ж Явтух пошуткував. Він нам музики привіз. Ну що, 

заграємо? 

1-а дівчина. 

Привітайте бандуристку, 

Дівчинку маленьку. 

Що заграла й заспівала 

Пісню веселеньку. 

2-а дівчина. 

І тріскачка, й трикутник – 

Інструменти гарні. 

Недаремно вони звуться: 

Ритмічні, ударні. 

3-а дівчина. 
А я граю на сопілці, 

Граю, виграваю. 

Наче з дівчинкою разом 

Пісеньку співаю. 

4-а дівчина. 

Бубни ніжно так дзвенять, 

Дудки вигрівають. 

На веселім на базарі  

Люди всі гуляють. 

Оркестр та пісня «Ой, я молода». 
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1-а дитина. 
Ой, я молода 

На базар ходила. 

На базар, на базар, 

На базар ходила. 

2-а дитина. 

Ой, я молода 

Чобітки купила. 

Чобітки, чобітки 

Чобітки купила. 

3-а дитина. 
Ой, я молода 

Кізоньку купила. 

Кізоньку,кізоньку 

Кізоньку купила. 

Ведуча. Явтуше, а де ж це ваш кінь? 

Сценка з конем. 
Чується циганська музика. Заходять цигани 

Ведуча. А хто це поспішає на ярмарок? О, та це ті, що лише співають та 

танцюють й нічого не купують. Ну, заходьте, чавели, розвеселить нас! 

Циган. А ми тут худобу почули й скоріш сюди прибули. Хочемо нашого 

ведмедя обміняти на коня. Ось дивіться, який у нас ведмідь – веселий артист! 

Ану, плескайте в долоні. Знай, чавели, не сумуй, а циганочку станцюй! 

Циганський танок. 

1-а циганка. 

Ой, скільки товару, 

Підем по базару. 

Гори усього, дивись, 

Клади в сумку, не барись! 

Хватає щось у сумку й тікає 

2-а циганка. 

Давай погадаю, 

Усю долю взнаю. 

Ручку мені позолоти 

Та побільше поклади. 

Після танцю цигани забирають коня й ведмедя й виходять із зали 

Ведуча. О, та де ж вони всі подівалися? Оце так, ні коня, ні ведмедя. Оце 

так шельми! Та що ж за ярмарок без призів? А ви хочете здобути приз? 

Діти. Так! 

Ведуча. Ану, хто в нас спритний? Чи дістанете оці бублики? Ох й смачні 

ж вони! 

Гра «Дістань бублик». 
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Ведуча. Молодці! А чи оцю гуску хто-небудь дістане? 

Гра «Дістань гуску». 

Ведуча. 
Любі діти! Ви гарні всі дуже! 

Веселі, завзяті! 

Всім було приємно на вашому святі! 

Здоров’я й щастя всій вашій родині, 

А цвіту й плоду всій нашій країні! 

1-а дитина. 
Щоб був достаток на столі 

У кожнім місті та селі. 

Щоб всього у вас було доволі: 

Ковбас й сала, хліба й солі. 

2-а дитина. 

Щоб працювали ми та мали 

І дарували, й пригощали. 

Та хай не буде переводу 

Козацькому людському роду! 

Пісня «Ласкаво просимо». 
Свято завершується 

 

 

«Свято Різдва» 

(старша група) 
До святкової зали заходять діти з Козою 

Ведуча. 

З Різдвом Христовим, любі діти! 

Давайте будемо радіти! 

Щасливу зірку вам в долоні, 

А ще вам чобітки червоні. 

Будьте зі святом веселі! 

Будьте зі святом здорові! 

Ану ж, діти, заколядуйте нам! 

1-а дитина. 
Колядниця, колядниця, 

Добра з медом паляниця. 

А із маком не така, 

Дайте, тьотю, п’ятака! 

А ти, дядько, гривню, 

А то вікно виб’ю. 

А ти, бабцю, ковбасу, 

А то хату рознесу. 
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2-а дитина. 
Колядин, колядин, 

Ми, хазяйко, як один. 

Винеси нам пиріжок 

Та поклади у мішок. 

З руками та ногами, 

Щоб бігав за нами. 

3-а дитина. 

Я маленький хлопчик, 

Виліз на стовпчик. 

З мішком походжаю, 

Коляду збираю. 

Вечір добрий, дайте пиріг довгий!  

Дівчина. А ми ще вам й заспіваєм! 

Хлопець. Й затанцюєм! 

Хоровод «Ой, сивая та й зозуленька». 

4-а дитина. 
Ану, Коза, пройдись, 

Старшому пану поклонись. 

Коза танцює під музику, падає на долівку, дригає ногами 

Ведуча. 

Коза упала, ноги задрала. 

Ой устань, Коза, устань та пройдись. 

Господарю в ноги поклонись. 

Попроси, Коза, мірочку вівса, 

Мірочку пшениці на паляниці. 

Мірочку гречки на варенички. 

Коза з мішком біжить до господарів, просить гостинців 

5-а дитина. 

Ми колядували, 

Ми вас звеселяли. 

Щось ви нас так частували,  

Що й пів мішечка не назбирали. 

6-а дитина. 
Мало дали, посунемо далі. 

Де пиріг почуєм, там заколядуєм. 

Діти сідають на стільці, хтось стукає у двері 

Ведуча. Зараз, іду! 

Голос. Чи можна зайти? 

Ведуча. Ой, та це подорожні. Заходьте, будь ласка! Повідайте нам, 

мандрівникам, чи є в світі новина? 

Заходять двоє подорожніх 
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1-й подорожній. 
По всьому світі стала новина! 

Діва Марія сина народила, 

Сіном притрусила, в ясла положила! 

2-й подорожній. 
Зійшли янголи з неба до землі, 

Принесли дари Діві Марії – 

Три свічі воскові 

Ще й ризи шовкові – 

Месії Христові. 

Разом. 
Нова радість стала, 

Яка не бувала! 

Пісня «Нова радість стала». 

Ведуча. Є на Вкраїні такий звичай. На Різдвяні свята готують особливі 

страви: кутю та узвар. Вечерю починають особливо лише із цих страв. А ще в 

різдвяні вечори діти носять вечерю, кутю своїй хрещеній матері. А ви носили їй 

вечерю? А де ж це моя кума з маленькою моєю хресницею? 

Заходе Кума із замотаною лялькою й із торбиною 

Кума. Чи можна до тебе, кумонько? Ми з твоєю хресницею вечерю 

принесли. 

Ведуча. Ой, нарешті, а то я думала, що й не прийдете. (Бере на руки 

ляльку) Ой, яка ж вона малесенька та гарнесенька! Спасибі тобі, моя хрещена, 

що вечерю мені принесла. Рости здорова та вродлива, щоб першою красунею в 

світі була! 

Ведуча. Я ось тобі подарунок приготувала. (Віддає кумі пакунок) 

Кума. Дякую! Треба маленьку заколихати. А потім уже й повечеряємо! 

(Кладуть у колиску) 

Ведуча й кума співають 

Пісня «Колискова». 
Ведуча. Ну, ось й заколихали! Тепер покуштую твою кутю. (Куштує) Ой, 

яка смачна! Діти, хочете покуштувати? (Дає дітям покуштувати) Смачна, 

правда? Спасибі тобі, Кума, гарну кутю зварила. 

Діти, а за Різдвом наступає друге свято – Новий рік або Святого Василя. 

Усі рядилися в чудернацький одяг. Було дуже весело, а було коли й страшно, бо 

раптом з-під землі з’являлись волохаті ведмеді, бородаті цапи, рогаті чортики, 

відьми. Діти, а ви не злякаєтесь, якщо до нас прийдуть ряджені? Не треба 

боятись, бо це наші дорослі колядники, перевдягнені в казкових героїв. 

Під музику заходять ряджені: Янгол, Водяний, Солдат, Циганка, Козак, 

Чорт, Баран з музичними інструментами 
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Козак. 
Пані господарка, 

Уставай з постелі. 

Уставай з постелі, застеляй столи, 

Застеляй столи, клади калачі. 

Клади калачі з ярої пшениці. 

Бо прийдуть до тебе три празники в гості. 

Перший празник – то Різдво Христове, 

Другий празник – Василя Святого, 

Третій празник – Святе Водохреща! 

Співають дорослі «Ой, радуйся земле!». 
Баран. А колядувати можна? 

Ведуча. Колядуй, баране. 

Баран. Не вмію, пане. 

Ведуча. Дак тікай, Баране! 

Баран. Дак, роги, пане. (Показує) 

Ведуча. Позбивай, Баране! 

Баран. Дак битимуть, пане. 

Ведуча. Завʼяжи, Баране. 

Баран. Так нічим, пане. 

Ведуча. Платком, Баране. 

Баран. Дак немає, пане. 

Ведуча. Дак купи, Баране. 

Баран. Дай гривні, пане! (Простягає руку) 

Ведуча дає грошей йому 

Дитина. 
Добрий вечір вам, 

Дайте пиріг нам. 

А як не дасте проходу, 

Перевернем хату в воду,  

Та не ламайте, 

А по цілому давайте. 

Чорт. 

А ось я зараз поколядую, слухайте! 

Йшли дві баби колядувати 

Ой, одна – гола, а друга – боса. 

А боса каже – кричимо гірше! 

Будемо кричати гірше – винесуть більше. 

А гола каже – годі кричати. 

Тобі гарно, а мені ж ні в що брати. 

Ведуча. Пригощу, пригощу, але хочу, щоб мені й заспівали! 

Співають двоє дорослих пісню 
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Пісня «Щедрик, щедрик, щедрівочка». 
Забігає Король 

Король. Що тут робиться? Забороняю! Ану, солдат, 

арештуй зараз же, арештуй всіх! 

Солдат. Так чого ж це, пане Король? Ваша 

Величність, глянь, які в нас музики! А танцюють як гарно! 

Український танок. 
Танцюють Король, кума, ведуча. Король витирає піт 

Король. Ой, як гарно, аж затрясся увесь. 

Ведуча. Ну дозволь нам продовжити? 

Король. Ні, ні не дозволяю! Не хочу й слухати!  

Всі. Ну дозвольте, Ваша Величність! 

Король. Ну як відгадаєте мої загадки. (Загадує загадки) Ну й розумні, все 

відгадали. Ану й вихователів перевіримо, слухайте загадку! 

А що росте без коріння? 

А що сходить без насіння? 

А що грає, голос має? 

А що плаче, сліз не має? 

Вихователь. Камінь росте без коріння. 

Водяной. Сонце сходить без насіння. 

Янгол. Скрипка грає – голос має. 

Ведуча. Серце плаче – сліз немає. 

Король. Ти дивись, й ці відгадали. Ну, раз ви такі розумні, я пішов. На 

мене чекають справи державного значення. 

Дорослі грають на музичних інструментах, а діти виконують танок 

Український танок. 

Пісня «Несе Галя воду». 

Ведуча. Ми з вами сьогодні не грали. Хто хоче пограти? Хто переможе 

наших маленьких колядників? 

Солдат. Я! Я їв багато каші, ось бачите, який виріс великий? Усіх 

перетягну! 

Гра «Перетягни канат». 
Діти перемагають 

Чорт. Я зараз тобі допоможу! 

Діти знов перемагають 

Водяний. Зараз й я допоможу! 

Тягнуть дорослі герої всі разом й перетягують дітей. Усі одразу 

падають на підлогу 

Ведуча. Е ні, так не чесно! Ви ж он які сильні та здорові, а діти ще малі й 

слабкі. Давайте в іншу гру пограємо. Які ви ще знаєте ігри? 

Козак. Я знаю. Мене батько навчив. Ця гра називається «Калита». 

Ведуча. А що таке калита? 

Козак. Це смачний пряник, який прив’язують на мотузку. 
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Ведуча. А що далі? 

Козак. Я буду ось так держати калиту, а той, хто грає, повинен об’їхати на 

рогачу по колу, під’їхати та без допомоги рук відкусити калиту. А всі діти 

повинні його смішити, щоб менше відкусив. 

Гра «Калита». 

Чорт. Й я ще хочу пограти! 

Водяний. Я з тобою! 

Їдуть по колу, коли під’їжджають ближче – чорт скидає Водяного геть 

Чорт. Іди геть, я перший кусаю. А тобі треба рибу їсти. 

Поки чорт кусає калиту, Водяний хапає 

рогача й їде знову по колу 

Водяний. Ану геть, моя черга грати. 

(Стрибає угору до пряника, але ніяк не 

відкусить). 

Чорт. Я ж казав, що тобі лише рибу 

їсти! 

Водяний женеться за чортом. 

З’являється циганка 

Циганка. А ще є калита? Я теж хочу пограти. 

Козак. Є, є, їдь по колу. (Циганка під’їжджає до калити, бере пряник у 

руки, відриває його, кусає, а останній шматок кладе собі в торбину) 

Циганка. Ох, й смачний пряник, заберу його собі. 

Козак. Ну й циганка, ну й хитра. Ну якщо ти здобула цілий пряник, 

затанцюй, будь ласка, повесели усіх. 

Циганський танок. 

Ведуча. Вранці, наступного дня, колядники, знявши свою чудернацьку 

одежу, знову бігали від хати до хати. Кожен із них ніс мішечок по хатах, в якому 

були пшеничні зерна, квасоля, примовляючи: 

Ведуча. 

Хто в цьому домі живе-поживає, 

Того з Новим роком поздоровляєм! 

Бажаємо щастя всім у цьому домі, 

Радості, успіхів у році Новому! 

Щоб господарям цієї хати 

Грошей мільйони в кишені мати. 

Діточкам добре щоденно вчитись, 

Щоб з похвалою рік закінчити. 

Щастя дорослим й малюкам! 

З Новим роком! З Новим роком! 

Свято завершується 
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Конспекти весняних свят для дітей дошкільного віку 
 

 

Панасенко Ольга Ігорівна, 
керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

  

 

Сисоєва Наталія Олексіївна, 

керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти та  

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 

 

 

«Великдень» 

(старша група) 
Ведуча. 

Вся земля, ніби писанка світла, 

Кольорова, весела сьогодні! 

Всюди люди святкові, привітні, 

Бо настали вже дні Великодні! 

1-а дитина. 
Весна іде, весна іде, 

Весну вітаймо, діти! 

Весна пісні нам принесла, 

Вінки, чудові квіти! 
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2-а дитина. 
Прийди, прийди, весно-красно, 

Чепури наш рідний край! 

Засвіти нам, сонце ясне, 

З нами разом погуляй. 

3-а дитина. 

Вийди, вийди, Іванку, 

Заспівай нам веснянку! 

Зимували, не співали, 

Весну дожидали. 

4-а дитина. 
Весна, весна, наша весна, 

То що ж ти нам принесла? 

Всім хлоп’ятам – по гудочку, 

А дівчатам – по віночку. 

Ведуча. А вже весна наступила, тож давайте заспіваємо «Веснянку». 

«Весняний хоровод». 
Заходе Козак з вербою, покружляв із ведучою 

Козак. Добрий день, діти! Я, бачу, у вас 

свято! Яке свято? А в мене ось що є – верба. 

Козак торкається ведучої вербою 

Ведуча. Чому це ти мене б’єш? 

Козак. 

Не я б’ю, а верба 

На силу, на здоров’я! 

На щастя, на долю, 

Щоб краще себе почували 

Та веселіше танцювали! 

Козак торкається всіх дітей вербою 

Козак. 
Скільки можна вже сидіти? 

Годі вже баритись! 

Грай, музико, дужче грай – 

Будем веселитись! 

Танок «Вишенька-черешенька». 
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Ведуча. До Великодня всі господині прибирали в своїх оселях, щоб було 

чисто та затишно. Ану, дівчатка, господарочки, покажіть, як ви готувалися до 

Великодня, як прали хусточки. 

Танок «Прання». 

Ведуча. 
Наші прадіди й діди 

Звичай, свято зберігали! 

Рядилися у кращий одяг 

І квітами оселю прикрашали. 

1-а дитина. 

Прийшов Великдень – 

Будемо радіти! 

Візьмемо у руки 

Весняні квіти! 

2-а дитина. 
Чисто прибрали – 

Пора відпочити. 

Скрізь у кімнаті  

Поставимо квіти. 

3-а дитина. 

Які ж гарні квіти у рідному краю! 

Душа у це свято радіє, співає! 

4-а дитина. 

Прикрасимо квітами дім, а потому 

Хай щастя й радість оселяться в ньому! 

«Танок із квітами». 
Ведуча. Діти, до Великодня всі 

готуються, красять яйця. Ось й я покрасила 

яйця – вони називаються «крашанки». Їх 

красять у різні кольори. А є в мене 

«писанки» – це яйця, які розписують. Чим 

розписують? Пензликом або паличкою. А 

зараз зустрічаємо, до нас прийшли справжні 

«Писанки»! 

Заходять діти з «писанками» 

Козак. 
Що це за «кіндер»-сюрпризи зʼявились? 

Ви, часом, не помилились? 

Великдень у нас, а не «кіндер»-реклама. 

Дитячий садок, а не шоу-програма. 
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Ведуча. 
Ой ти, любий, не сварись, 

Ти уважно подивись. 

Це ж «писанки-сюрприз» гарненькі, 

А в них – діточки веселенькі! 

1-а дитина. 

Ми сьогодні ніч не спали, 

Бо писанки малювали. 

Подивіться, які файні, 

В них життя нового тайна. 

2-а дитина. 
Гарна «Писанка» у мене! 

Мабуть, кращої нема. 

Мама тільки помагала, 

Малювала я сама. 

3-а дитина. 

Змалювали диво-пташку, 

Вісім хрестиків дрібних 

І малесенькі ялинки, 

Й поясочок поміж них. 

4-а дитина. 

Хоч не зразу змалювала, 

Зіпсувала пʼять яєць. 

Та як шосту закінчила, 

Тато мовив: «Молодець!» 

Пісня «Писанки». 

Гра «Чия крашанка міцніше?» 

Ведуча. Діти, є такий звичай. Я 

«крашанку» або «писанку» кладу у відерце. 

Козак, підходь до мене! (Бризкає його з відерця) 

Козак. Чого це ти мене обливаєш? 

Ведуча. Ти що, не знаєш народний 

звичай? 

Козак. Який? 

Ведуча. Хто вмивається водою, в якій 

лежало великоднє яєчко, буде гарний, як 

весна! 

Козак. Тоді давай всіх діточок 

побризкаємо! 

Козак й ведуча бризкають всіх дітей водою 

Козак. Усі гарні та вродливі? 

Діти. Так! 
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Лунає колокольний дзвін 

Ведуча. 

А зараз треба свічку запалити. 

Церковна свічка, треба знати, 

Повинна дім оберігати. 

Перша свічка горить для сонця, 

Друга – покійному роду, 

А третя свічка нехай згорає 

На щастя й долю народу. 

Танок із голубами й свічками. 

Виходять ведуча й троє дітей із 

пасочками 

Ведуча. 
То не зірочки, а свічки, 

Що люди добрі посвятили. 

То божий дар, його веселі 

Несуть до рідної оселі, 

Де жде мала їх дітвора. 

Весняна, радісна пора! 

1-а дитина. 

Весна-красна наступає, 

Великдень благословляє! 

І святкує світ увесь, 

Бо в цей день Христос воскрес! 

Всі діти. Воістину воскрес! 

2-а дитина. 
То ж радійте святу, люди, 

Хай між вами згода буде, 

Бо любов прийшла з небес! 

Христос воскрес! 

Всі діти. Воістину воскрес! 

3-а дитина. 
Покуштуйте святу паску! 

Буде в домі радість, ласка 

І достаток, й добро! 

Хай відступить всяке зло! 

Христос воскрес! 

Всі діти. Воістину воскрес! 

Пісня «Христос воскрес!». 

Свято завершується 
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«Великдень обрядовий» 

(старша група) 
Діти в українських костюмах заходять до зали та стають у півколо 

Хазяйка. Добрий день, діти! Ми знову з вами зустрілися в цій залі. Чи 

знаєте ви, навіщо я вас усіх позвала сюди?  

Дівчинка. А як же! Сьогодні ж будемо святкувати прихід весни. Бо вона 

вже повністю ступила на землю.  

Хазяйка. Вірно! А яке ще велике свято зараз в Україні святкують люди? 

Діти. Великдень! 

Хазяйка. Сьогодні ми з вами зустрінемо свято теплої весни й пригадаємо 

старовинні обряди, звичаї святкування Великодня. 

Старі люди кажуть: «Пройшли щедрівки та колядки, а на 12-ту неділю 

вже й весняні посадки». 

1-а дитина. Благослови, мати, весну закликати, весну зустрічати, зиму 

проводжати! (Вклоняється) 

2-а дитина. Просимо твого благословення, аби наша справа почалася й 

закінчилася добром! (Вклоняється) 

3-а дитина. Велика матір, прародителька роду й народу, дай напуття своїм 

щирим словом. 

Хазяйка. Благословляю вас веснянки 

співати, весну зустрічати, зиму проводжати. 

Усі стають за хазяйкою, беруться за 

руки й йдуть «змійкою», співаючи 

Танок «А вже весна». 
Діти розсаджуються на стільці. 

Виходять дівчинка й хлопець 

Дівчина. 

Ой, прийди, весна, ой, прийди красна,  

Принеси до нас тепле літечко! 

Принеси до нас густії дощі, 

Густії дощі, шовкову траву.  

Хлопець.  
Ой, прийди, весна, ой, прийди красна,  

Та пригрій поля, щире сонечко! 

Під музику заходить вихователь у костюмі Весни 

Весна. Доброго дня вам, люди! Весняного тепла й 

людської доброти в серця ваші! 

Пісня «Та це ж весна». 
Діти співають обрядову пісню, а Весна танцює 

Дитина. 
Ой, Весна, Весна, ти красна! 

Що ти нам, Весна, принесла? 
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Весна. 
Защебетали пташечки мої, 

Повеселіли сумні діброви. 

Ой, прийшла до вас, діточки мої, 

Принесла я вам щастя й радощі! 

Дитина. 

Ой, Весна, Весна, ти красна, 

Що ти нам, Весна, ще принесла? 

Весна. 
Зазеленіли поля ріднії, 

Та й засвітились зірки срібнії. 

Ой, прийшла до вас, діточки мої, 

Принесла я вам щастя й радощі! 

А чи ви приготувались до весни?  

Прозівав час, не добереш  урожаю.  

Чи знаєте ви народні прикмети про весняні роботи? 

Хазяйка. А як же! Знаємо. Ось, діти, скажіть, які дні є кращими для сівби 

й посадки. 

1-а дитина. Четвер, п’ятниця та аби ще й було хмарно. 

2-а дитина. Та треба добре наїстись, коли йдеш у поле, щоб колоски теж 

виросли повні та дородні. 

Хазяйка. Вірно! А ще, перш за все, перед сівбою чоловік виходив із 

хлібом-сіллю на ниву, кланявся тричі на схід сонця, а потім на інші боки. Клав 

хліб серед поля, брався до зерна й проговорював: «В добрий час, як у людей, 

так й в нас!» 

Хоровод «А вже красне сонечко 

припекло». 

Весна. А ще кажуть, старі люди, що 

в давнину, щоб гарно й смачно родила 

земля, треба її пригостити смачною 

пшоняною кашею та ще, щоб гарний 

настрій був у цей час. 

Виходять хлопці, ставляють на триногу чавун і, співаючи, ходять колом. 

Куховар мішає кашу 

Куховар. 

Тру-ту-ту, тру-ту-ту, 

Вари кашу круту! 

Наша каша така,  

Що й кілок в ній зацвіта! 

Дає хлопцям куштувати. Хлопці хвалять кашу, облизуються 

Куховар. А вам, дівчата дати каші? Ну тоді ось сідайте й ми вас 

почастуємо. 

Гра з кашею. 
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Весна. Ось наїлися й всі в гарному настрої. Пора вже й землю підготувати 

для сівби. 

Танок-сценка зі співом «Та оруть дівки». 
Весна. Треба все засівати, землю квітчати! (Розсипає маленькі квіти) 

Треба й пташкам наказати, щоб голосно співали. 

Виходять дві дівчинки 

1-а дівчинка. 
Ми були у лісі вдвох: 

Я й сестра Яринка. 

Птахи гарно там співають 

Та іще й так дзвінко. 

2-а дівчинка. 

Там усе шумить, гуде, 

Наче велетень іде. 

Хто такий, як узнати! 

Треба весну розпитати! 

Весно, весно, хто у лісі – 

Там й дзвоне, й гуде? 

Хто по лісу там іде? 

Весна. А це весняний шум. Хочете ми його позвемо сюди? Тоді 

повторюйте за мною! 

Діти.  
Нумо, нумо, заплетемо шума, 

Шума заплетемо, гуляти підемо! 

Весна. 

Громада чекає, а шума немає! 

Де ж це він, справді десь блукає? 

Щось не чути його. Давайте поплещемо в долоні, може почує. 

Діти плескають у долоні й тут усі чують грохот, шум, дзвін. Забігає 

дорослий-Шум, на вбранні в нього багато причеплено різних дзвоників, у руках 

трещітки, які роблять багато шуму 

Шум. Ой, скільки тут дітей! Доброго вам весняного дня! Чого це ви тут 

зібрались? 

Хазяйка. Весну зустрічати, землю звеселяти! Бачиш, весна вже прийшла 

до нас. 

Весна. Допоможи нам, Шуме, розбудити всю природу. 

Шум. Гарно, ставайте всі разом й підемо. 

Всі діти стають один за одним за Шумом й йдуть «змійкою» під 

українську музику 

Шум. Хай прокидаються звірі й птахи, дерева й квіти. 

Кривий танок. 
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Шум. Ой, як гарно ми ходили, ой, як гарно ми будили, аж ще хочеться 

пошуміти. (Починає скакати й дзвеніти у дзвоники, а ще шуміти трещіткою) 

Весна. Ой, стій, стій, Шуме, не греми, як весняний грім. Краще хай 

заграють музики. У наших дітей теж інструменти є. 

Оркестр народних дитячих інструментів. 
Хазяйка. Ой, як гарно ж грали. Ану, заграйте нам гопака, а ви добре 

затанцюйте! 

Танець «Гопак». 

Хазяйка. Гарно грали й танцювали не хуже. Сідайте, відпочиньте, й ти, 

Шуме, не шуми, відпочинь. 

Весна. А я вам зараз розповім про Вербну неділю, яка святкується за 

тиждень до Великодня. Люди ходили до церкви, святили вербову лозу. Казали, 

що ця верба лікує людей, дає їм сили й здоров’я. Тому, коли в цю неділю люди 

зустрічалися, вони били один одного вербовими гілочками й приказували. 

Дівчина (б’є гілочкою). Не я б’ю, верба б’є, через тиждень ‒ Великдень, 

недалечко червоне яєчко. 

Хлопець (б’є гілочкою). Будьте дужі, як вода, родючі як земля, веселі, як 

весна, а красні, як сонце. 

Весна. А хлопці обов’язково бавилися в цікаву гру. Ану ж, давайте й ми 

пограємо. 

Гра «Довга лоза». 

Стукіт у двері 

Хазяйка. Хтось прийшов. Піду подивлюся. О, та це подорожні прийшли. 

Заходьте, будь ласка, друзі, та розповідайте де були? Про що дізналися? 

1-й подорожній. А були ми в багатьох країнах. Й багато чого чули й 

бачили. Та й зайшли ми до вас, щоб розповісти про Великий день у світі. А чи 

знаєте ви, що це за свято? Чому воно 

називається Великдень? 

(Діти відповідають)  

2-й подорожній. А зараз настала 

Великодня неділя. Кожен день в ній має 

своє значення. Понеділок-сили прибавляє 

людям, четвер називають чистим, бо в цей 

день хазяїн повинен вимести й спалити 

сміття до сходу сонця. А увечері 

запалювали свічку в храмі та несли її додому. Казали, що ця свічка має магічну 

силу. Її запалювали в грозу, при  хворобі або від усіляких неприємностей. 

Танок зі свічками. 
1-й подорожній. У суботу пекли паски та фарбували крашанки. Паска 

наділялася магічною силою, а яйце, як символ оновлення всього живого, 

славилося в багатьох народів. 

Хазяйка. А чи, ви, діти приготували крашанки? Ану ж, хто її краще 

розмалював? 
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Конкурс «Чия крашанка краще?» 
2-й подорожній. А вночі в неділю 

старі й молоді йшли до церкви, де їм 

сповіщали про воскресіння Ісуса Христа! 

Від щастя люди в цей день забували 

бажати доброго дня, а, перш за все, 

сповіщали між собою радісну звістку: 

Христос Воскрес! А у відповідь чули: 

«Воістину Воскрес!» Так й повелось вітатися в ці святкові дні.  

Подорожні. Христос Воскрес! 

Хазяйка. Воістину Воскрес! 

Подорожні. Діти, Христос Воскрес! 

Діти. Воістину Воскрес!  

Пісня «Христос Воскрес!» 

Хазяйка. А тепер прийшов час й паски покуштувати, й яєчко червоне. 

Діти пригощаються шматочками пасочки й крашанками 

Хазяйка. Після того, як поїли свяченої паски, всі виходили на весняну 

гаївку й молодь влаштовувала ігри. Давайте й ми пограємо в «Козу».  

Гра «Коза-дереза».  

Хазяйка. А тепер давайте ще побавимося в гру 

«Туман». 

Гра «Туман». 
Весна. А ще співали багато веснянок. 

Заспіваймо й ми нашу «Подоляночку». 

Хороводна гра «Подоляночка». 

Хазяйка. Ось так Великодня неділя 

закінчувалась, але свято ще святкували сорок днів. 

Ставили на стіл паски, крашанки, повсюди лунало 

вітання «Христос Воскрес!» 

Весна. Й так хочеться цього Великодня побажати своїй Батьківщині 

оновитись вільною працею, відродитись у слові й пісні, воскреснути добром, 

любов’ю, надією в людських душах. 

Христос Воскрес! Воскресни й 

Україно! 

Хазяйка. На цьому наше свято 

закінчується. Усіх вас вітаю зі святом 

весни й Великодня! 
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Конспект літнього свята для дітей дошкільного віку 
 

 

Панасенко Ольга Ігорівна, 
керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

  

 

Сисоєва Наталія Олексіївна, 

керівник музичний закладу дошкільної освіти  

№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області 

 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти та  

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 

 

 

«День Незалежності України та День Прапору» 

(старша група) 
1-а ведуча. Добрий день, діти! А чи ви знаєте, яке сьогодні свято? 

Сьогодні ми з вами й вся українська родина святкують День Незалежності 

України та День Прапору. 

Всі ви – діти українські, 

Хлопці й дівчата! 

Рідний край наш – Україна 

Рада всіх вітати! 

2-а ведуча. 
Нині свято нашого народу! 

Свято України, її роду. 

Ще пройти доріг нам слід багато. 

Свято майбуття, надії свято! 

1-а ведуча виносить хліб на рушнику 
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1-а ведуча. 
Як з давніх пір у нас ведеться, 

Хліб до свята знов печеться 

Хлібом-сіллю вас ми зустрічаємо 

І у нас на святі всіх вітаємо! 

2-а ведуча. 
Даруєм хліб на рушнику 

І, ніби, між серцями 

Сонце сходить! 

Таке ясне, неначе згода 

Між двох людей й між народів! 

1-а ведуча. Дякуємо за хліб й сіль. Діти, а тепер давайте встанемо та 

вшануємо Державний прапор України, який занесуть наші вихователі. 

Звучить «Гімн України» 

1-а ведуча. Діти, а скажіть, які кольори 

присутні на прапорі України? 

1-а дитина. 
Прапор – це державний символ, 

Він є в кожній державі. 

Це для всіх ознака сили, 

Це для всіх ознака слави! 

2-а дитина. 
Синьо-жовтий прапор України – 

Це безхмарне небо синє-синє, 

А під небом золотіє нива, 

Щоб народ був вільний й щасливий! 

3-а дитина. 

Моя Україна – широкі простори, 

Поля й левади, долини й гори! 

Моя Україна – це мамо й тато, 

Дитячий садочок, де друзів багато. 

4-а дитина. 
З Днем народження, моя державо! 

Зі святом тебе дорогим й святим! 

Нехай лине тільки добра слава 

Про мою країну звідусіль! 

Заходе Козак 

Козак. Добрий день! Здоровенькі були! Ви 

мене впізнали? Я – український козак. А яке у вас 

тут свято? 

Діти. День Незалежності України та День Прапора! 

Козак. О, так давайте тоді привітаємо всіх гостей піснею «Добрий день». 
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Пісня «Добрий день». 
Козак. Ось, погляньте, а в мене є такі маленькі жовто-блакитні прапорці. 

Це теж символ України. Прапорці треба шанувати, ставитись до них із повагою. 

Як до своєї країни. А щоб краще ви запам’ятали кольори прапору, я пропоную 

вам естафету «Передай прапорець». Треба взяти 

прапорець, підняти його до гори, обережно помахати в 

горі, опустити руку й передати наступному учаснику. 

Гра-естафета «Передай прапорець». 

Козак. Молодці, діти, всі передавали прапорець 

обережно, з повагою. Ой, а хто це там тупоче біля 

дверей? Ану, покажись! 

Забігає Коза 

Коза. 
Я – Коза-дереза, 

Пів бока луплена, 

За три копи куплена. 

Тупу-тупу ногами, 

Сколю тебе рогами, 

Ніжками затопчу,  

Хвостиком замету, 

Тут тобі край! 

Коза. Що, злякалися? Та тож я 

пошуткувала. Я прибігла до вас, бо дуже хочу з 

вами погратися. А ви ? Ану, ставайте, пограємо! 

Гра з Козою «Я Коза-дереза» (співають у 

колі). 
Коза. А в мене є ось такі маленькі козлики. Бажаєте з ними погратися? 

Тоді ставайте у дві команди. 

Гра «Покатаємось на козликах». 

Козак. 
Ой, гоп, чики-чики! 

Ой, заграйте нам музики! 

Діти будуть танцювати – 

Україну прославляти! 

Український танок «Вишенька-

черешенька». 
Козак. Грали ми, танцювали, 

сміялися, шуткували. А щоб гарно  грати, 

треба силу мати. А які ви знаєте українські страви? (Борщ, каша, пампушки, 

вареники, сало) 

Козак. А ще є гарна страва – картопля в кожушках. Для цього треба 

картоплю помити, потім скласти в каструлю. Потім зварити й з’їсти з сіллю та 
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сальцем, зі скоринкою гарячого хлібу. Давайте побавимося в гру «Звари 

картоплю». 

Гра-естафета «Звари картоплю». 
Козак. Гарно допомагали! Треба вас 

нагодувати. 

Роздають дітям варену картоплю, 

хліб із часничком, огірок. Все на шпажках 

Козак. Гарно всі підкріпилися? От 

тепер можна й заспівати. Хочу ще вас всіх 

привітати зі святом. А на святі як без пісні? 

Будемо співати! 

Пісня «І в вас, й в нас хай буде гаразд!» 

1-а дитина. 
Слухайте, чесні люди землі, 

Дуже ми просимо вас: 

Боріться,боріться, 

Бо ми ще малі. 

Мир захищайте для нас! 

2-а дитина. 

Хочемо миру – хай буде мир! 

Пісня лунає й сміх. 

Хай сонечко сяє, 

Хай світить в наш двір, 

Сонце хай сяє для всіх! 

Козак. 

Одна калина за вікном, 

Одна родина за столом 

І Україна, бо в нас іншої нема! 

Танок «Калина». 

Свято завершується 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають 

науково-методичні матеріали провідного досвіду психолого-педагогічних працівників 

у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних 

програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 

1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають 

відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати 

через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри 

сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ 

– 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши Tab й 

знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки, 

якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5, 

2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора 

(українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж роботи за фахом;    – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною 

поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову 

обробку, розміщення та видачу сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди 

авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

 E-mail: resurs.pedfak@gmail.com. 
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Комп’ютерна верстка, художнє оформлення: 

Демченко Марина Олександрівна. 
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