Паска красна день вітає
Сценарій
Зал святково прикрашений витинанками із зображенням яйця – символу
вічного життя, – дерева, квітів. У різних місцях підвішені писанки та
голубки. Голуба вважали священним птахом. Коли народився Ісус Христос,
голуб літав над ним.
Звучить фонограма церковного святкового дзвону. На сцену виходить
ведуча, читці, учні.
Ведуча. От і зустріли ми Великдень.
1-й читець.
Великий день! Великий день!
Весняне свято!
Радіють діти на землі,
І мама, і тато.
2-й читець.
Великий день! Великий день!
Ясний Великдень на землі!
Багато радості й пісень
Приніс нам янгол на крилі.
3-й читець.
Веснянку діти хороводять –
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Сьогодні й сонце не заходить,
А сяє й сяє із небес.
4-й читець.
Радість з неба ся являє,
Паска красна день вітає!
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес.
Ведуча, читці. Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Всі разом: Воістину Воскрес!
(На сцені залишається ведуча).
Ведуча. А які народні свята без розваг молоді, жартівливих забав та
великодніх гаївок?
Де гаївка лунала
1. Де гаївка лунала, де гаївка лунала,
Там діброва палала, палала, там діброва палала.
2. Де ходили дівоньки. (2)

Там розцвіли квітоньки, квітоньки,
Там розцвіли квітоньки.
3. Де ходили легіні, (2)
Заясніли ясені, ясені.
Заясніли ясені.
4. Як гаївки провели, (2)
Весну красну привели, привели,
Весну красну привели.
Ведуча. Дівчата, а чи знаєте ви, який цікавий звичай був на Україні? Він
трішки жартівливий і трішки чарівний: щоб хлопці ходили на вулицю гуляти
та бавитися, треба було по секрету від них зварити з різних злаків горщик
каші та закопати його в потаємному місці. Давайте і ми зробимо так. А
несіть-но сюди горщик. (Одна дівчинка виносить горщик каші. Діти вдають,
що закопують його. У цей час на сцену виходять дві дівчинки).
1. Закопала горщик каші,
Ще й кілочком прибила,
Щоб на нашу вулицю
Хлопчики ходили.
2. Наша каша солона,
Щоб нам не було сорому,
Наша каша із проса,
Бо вулиця хороша!
(Раптом дівчата помічають хлопчика).
Дівчата. А чого це ти за нами підглядаєш?
Зараз ми тебе кинемо у воду!
(Виводять його на сцену. Хлопчик чинить опір).
Хлопчик. Ой, не хочу! Вода холодна! Відпустіть!
Дівчата. Як відгадаєш наші загадки, то відпустимо! Слухай:
1-а дівчинка.
Людей до церкви скликає,
А сам у ній не буває. (Дзвін).
Хлопчик. Не знаю…
2-а дівчинка.
Є деревце – не полінце,
Багато дірок має,
Весело співає. (Сопілка).
Хлопчик. Також не знаю…
1-а дівчинка.
Кинути вгору – то біле,
Кинути в землю – то жовте. (Яйце)
Хлопчик. І щоб то воно могло бути?
2-а дівчинка.
Розколеш лід – візьмеш срібло,
Розколеш срібло – візьмеш золото. (Яйце).

(Хлопчик не може відгадати загадки).
Хлопчик. Дівчата не купайте, відпустіть. а я на вашу вулицю хлопців
покличу.
Всі дівчата. Покличеш?
Хлопчик. Зараз же! (Вибігає).
1-а дівчинка.
Дівчатонька – гороб’ятонька,
Радьмося!
Та виходьмо на вулицю,
Граймося!
Піснею стрічати
Великодні свята.
2-а дівчинка.
А чи не зіграти нам у «Подоляночку»?
Дівчатка. Давайте!
3-я дівчинка.
Цур, Подоляночка!
(Дівчатка починають водити «Подоляночку»).
Подоляночка
1. Десь тут була Подоляночка,
Десь тут була молодесенька,
Тут вона сіла, тут вона впала, до
До землі припала, сім літ не вмивалась,
Бо води не мала.
2. Ой устань, устань, Подоляночко,
Ой устань, устань, молодесенька.
Вмий своє личко, личко білесеньке,
Біжи до Дунаю,
Бери молоденьку,
Бери ту, що скраю.
(Опис рухів: дівчата стоять півколом).
«Десь тут була Подоляночка»
Десь тут була молодесенька.
(Дівчата переглядаються. розводять руками, ніби шукають Подоляночку).
Тут вона впала.
До землі припала,
Сім літ не вмивалась,
Бо води не мала.
(Вибігає Подоляночка. оббігає дівчат, вбігає в середину півкола, припадає на
одне коліно, долоні стулені на ліве плече).

2-й куплет – дівчата хвилеподібно піднімають руки. (Потім встає
Подоляночка, умивається, оббігає дівчат, бере одну дівчинку, повертає її,
віддає хустинку).
1-а дівчинка.
Вийди, Петре, на вулицю,
Винось скрипку під полою!
2-а дівчинка.
Винось скрипку під полою,
Заграй дівкам під вербою!
1-а дівчинка.
Вийди, Галю, на вулицю,
Винось бубон під полою!
2-а дівчинка.
Винось бубон під полою,
Заграй хлопцям під вербою!
3-я дівчинка.
Вийди Іване, на вулицю,
Вийди, Іваночку,
Винеси сопілочку
Та заграй весняночку.
(Виходить хлопчик із сопілкою.
Всі хлопці стають.
Звучать три гучних акорди).
Діти (по черзі).
А в кривого танця
Та не виведеш кінця.
Треба його виводити,
Ладу йому находити!
Кривий танець (швидко).
1. Ми кривого танцю йдемо,
Йому кінця не знайдемо (2).
2. Ані кінця, ані краю,
Не впізнати, котра скраю (2).
3 . Ой піду я на ставочок.
А там пливе шість качочок. (2).
4. Одна одну здоганяє.
Кожна свою пару має (2).
5. А я бідна, нещаслива,
Свою пару загубила (2).
6. Обізвався Бог із неба:
Тобі пари ще не треба! (2).
7. Я за тебе пам’ятаю
І для тебе пару маю
(Опис хороводу).

(Дівчатка з’єднуються між собою різнокольоровими трикутниками
хустиночками. Під час руху можна на певних словах пісні руки то піднімати
вгору, то опускати вниз).
Ведуча (виходить із кошика, у якому лежать писанки). Дівчатонька
відпочинемо біля озерця!
(Розглядають разом писанки з кошика).
Дівчинка. Ой. які у вас писанки! (виймає з кошика). Які вони гарні і які
різні!
Ведуча. Розмальовані в один колір яйця називаються крашанками, бо їх
варять у відварі лушпиння цибулі. А писанки, мальованки, шкрябанки або
дряпанки роблять за допомогою воску і фарби. Спеціальним писачком
наносять на яйце узор з рідкого воску. А як він застигне, то яйце кидають у
відвар. Розтоплюють віск під вогнем. Де був віск – яйце чисте, а де барвник –
кольорове. От вам і писанка.
(Учасники йдуть зі сцени).
(Виходять писанки. Співають)
Ми яскраві писанки
(Весело)
1. Ми яскраві писаночки,
Гарні-гарні паняночки.
Нас писала невеличка
Марусеньки на сестричка.
2. Ой писала в темну нічку
І спалила цілу свічку,
Жовтим воском нас красила
І до фарби положила.
(І і ІІ куплети співають усі разом, ІІІ і ІV – по черзі).
Червона писанка.
В бур’янах мене купала,
На червоно змалювала.
Ведуча. Ану, дівчатонька, підіймають, нехай хлопці вас водою з відра, де
звечора лежали великодні яєчка, побризкають.
(Хлопці бризкають на дівчаток. Старші дівчатка йдуть із сміхом зі сцени).
Ведуча. А ви, дівчатка, не ображайтеся!
Дивіться, якими ви стали вродливими! Тільки раз на Великдень випадає нам
умиватися водою, де писанки лежали. А в яку гру граються тільки на
Великдень?
Діти. У «Жучка».
Жучок (Спокійно)
1. Ходить жучок по ручині,
А жучиха по долині.
Приспів.

Грай, же жучку, грай небоже,
Найти пан біг допоможе.
2.А ми того рік чекали
Бись ми нині в жучка грали.
Приспів.
3. А в нашого рученька
Золотая рученька.
Приспів.
4. На жучкові опанчина
А сам жучок як дитина.
Приспів.
5. А наш жучок чорновусий,
На жучкові жупан куций.
Приспів.
6. На жучкові черевички,
А сам жучок невеличкий.
Приспів.
7. А хто хоче жучка мати,
Треба йому паска дати.
(Діти стоять півколом. Жучок, дитина невеличкого зросту, в жупанчику і в
шапочці).
1 куплет. Всі співають пісню. Жучок поважно походжає перед дітьми, а
дівчатка по черзі йому вклоняються, змахнувши хустиною.
2 куплет і приспів. Діти йдуть колом. Жучок і йдуть колом, Жучок рухається
проти ходом.
3 куплет і приспів. Жучок і діти показують рученьки.
У півколах змінюються місцями. Жучок пританцьовує.
4 куплет і приспів. Діти показують на Жучкову опанчину, який він
маленький (присідають). Жучок пританцьовує.
5 куплет. Показують на вуса Жучка, його жупан.
6 куплет. Діти і Жучок виконують танцювальні рухи.
Жовта писанка.
Мене вбрали у лушпину,
В цибулевую свитину.
Коричнева писанка.
В шкірі яблуко мочила,
Це додало мені сили.
Біла писанка.
Я біленькою зосталась.
тільки квіточок набралась.
Червона писанка.
а мене квітчають
Червоні хустинки.

Зелена писанка. Мене вкривають зелені листочки.
Жовта писанка. Мене у жовті взори прибрала.
Коричнева писанка. На мене коричневих цяток наклала.
Біла писанка. А я така гарна, що й не передати!
Червона писанка. Всі ми писанки гарненькі й хочемо сказати:
«Христос Воскрес!» – шепчуть квіти,
Несеться шелест їх по лузі.
«Христос Воскрес!» – Вкраїнські діти,
Радійте всі – наші друзі,
Звучить пісня «Христос Воскрес».
Урочисто
Христос Воскрес! Радійте діти!
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий хрест вінок.
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край!
На нас погляне Божа мати,
Радіючи з святих небес,
Збирайтесь, діточки, співати.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край!
7 куплет. Діти співають, а слова «треба йому паски дати» промовляють
голосно і весело.
Ведуча. А й справді. Де ж наша паска? (Підходить до ласки, яка стоїть на
столику. У цей час ще одна дівчина роздає дітям крашанки).
Ведуча (біля столика).
Яка велика, гарна паска! (Присідає, ховаючи голову за нею). А чи бачите ви
мене, діти?
Діти. Ні, не бачимо!
Ведуча. То нехай і наступного року в нас буде така велика паска, як і нині,
щоб ви мене за нею не бачили.
Ведуча ріже паску і проводить рухливу гру «Дістанемо паску!». Кілька
дівчаток беруть по невеликому шматку паски і піднімають його високо над
головою.
1-а дівчинка. Хто дістане мою паску?
1-й хлопчик (вибігає). Я дістану!
2-а дівчинка. А хто дістане мою паску?

(Аналітично грають інші діти).
1-а дівчинка. Смачна, пухенька наша паска.
2-а дівчинка. Печуть її тільки на Великдень. І писанки, і крашанки готують,
щоб подарувати своїм рідним і друзям саме на це свято. Подаруймо ж свої
писанки хлопцям. Вони будуть їх берегти довго-довго.
(Дівчатка дарують писанки зі словами «Христос Воскрес!» Хлопчики
відповідають: «Воістину Воскрес!» і дарують дівчаткам букетики верболозу).
1-й читець.
Народ радій! Христос Воскрес!
Встав над правителем Пілатом.
У дивнім сяєві небес
Ця ніч навіки стала святом.
2-й читець.
Народ радій! Твоє буття
У вічність злинуло віднині!
Ти пам’ятай, яке життя
Заповідалося людині.
Зверни вій погляд до небес,
Прости, нарешті вільні руки,
Христос живий! Христос Воскрес!
Звучить пісня «Христос Воскрес!»
Муз. М. Ведмедері
1. Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє,
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
2. Пташки співають в полі, в лісі
І лине дзвін аж до небес,
Де біля хмарки розпливлися.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Закінчується свято Великодніми дзвонами.
(за матеріалами ж. «Позакласний час»)

