
                 Тематична розвага 

     « Господиню Масляну зустрічаймо!» 

                                  (для дітей ст.гр. та сер.гр.) 

Мета:  Залучати до  підготовки і проведення народних свят, ігор. Вправляти 

в умінні виразно передати образи персонажів. Розвивати творчі здібності, 

вміння реалізовувати власні задуми в практичній діяльності. Виховувати 

повагу до звичаїв та традицій українського народу, почуття любові до 

рідного краю,рідної пісні. 

Дійові особи : 

Дорослі-  Господиня, Масляна,Баба-Яга,Зима,Весна. 

Діти-скоморохи, квіти, метелики.                           

                                                     Хід свята 

Зал святково прикрашений. 

Під музику забігають скоморохи. 

1 скоморох:Просимо,гості милі,вітаємо! 

                     Веселощів та  радості бажаємо! 

2 скоморох:Давно ми на вас чекаємо! 

                     Свято без вас не починаємо! 

1 скоморох:   Про початок повідомляємо! 

 2 скоморох:  Свято»Масляноі» розпочинаємо! 

Заходить Господиня в украінському костюмі. 

Господиня:Добрий день Вам,люди,в нашій світлій хаті! 

                    Як гостей найкращих раді вас вітати! 

                    На веселе свято до нас поспішайте! 

                    Масляну гостинно з нами зустрічайте! 

Діти,а ви знаєте що таке «Масляна»? Масляна-це останній тиждень перед 

Великим постом.Це веселе свято продовжувалось цілий тиждень.У ці дні 



люди пригощали один одного смачними млинцями та оладками,варениками з 

сиром та сметаною.Останній день Масляноі називається Прощеною неділею 

або «Цілувальником»В  цей день прийнято просити пробачення у своіх 

рідних, друзів, знайомих. Привітавши,слід поцілувати один одного та 

сказати:»Пробач мені,будь-ласка»,а у відповідь почуєш:»Бог 

простить».Діти,а ви пригадайте,чи не образили нікого?А якщо 

так,топомиріться та обніміться,бо не вийде у нас справжнього свята. 

(чути музику)А  здається ось і Масляна! 

Раптом до залу вбігає Баба-Яга в кожусі ,з мітлою в руках. 

Баба-Яга:Привіт,діточки: Ігорки та Сашки, 

                 Наталки й Марійки,Олекси й Сергійки! 

                 Привіт вам від Лішого ,тобто від літечка. 

                  Зустріла його на болоті, тьху ти,тобто в польоті. 

                  Так до вас поспішала-ледве мітлу не зламала. 

                   А звуть мене-Масляничка! 

Господиня:Стривай-но ,щось на Масляну ти не схожа. 

                     Чим доведеш,що ти наша гостя? 

Баба-Яга: Ось є в мене пачпорт від Кощія(дістає папірець,читає). «Баба-Яга  

призначається Масляною на цілий тиждень.»Ну як ,вам достатньо цього 

документа? 

Господиня: Ні,Яга,з тобою ми Зиму не проведемо і Весну не зустрінемо! 

Краще не заважай нам Масляну вітати. 

Баба-Яга:Про яку Масляну говорять у народі? 

                 Для Весни не час ще годі!(показує кожух) 

                 Крізь жупан мій холодом віє 

                Та і сонечко тепле не гріє! 

Господиня: Ну-мо,друзі,топнемо ніжкою, 

                     Відігріємо Ягусю хоч трішки! 

                      В хороводі з нею разом станемо 



                     Та станцюємо й заспіваємо! 

Хоровод»Весняночка» 

Баба-Яга:Щож,хлоп ята та дівчата,танцювали ми завзято! 

                 З вами добре я зігрілася,з вами серцем звеселилася! 

                 Дозвольте,будь-ласка,разом з вами Масляну святкувати. 

Господиня:Дозволяємо!Час Вже й Масляній завітати до нас! 

                    Приізджай до нас ,гостя любая! 

                    На санчатах будем кататися , 

                    Веселитися та втішатися! 

На санчатах заізджає Масляна,а з нею Зима та Весна. 

Масляна:Коли Зима минає,мене усі стрічають. 

                Везу вміста і села розваги та пісні веселі! 

                Всюди мене чекають,млинцями пригощають! 

Господиня:Добрий день,Масляна, 

                    Запрошуємо тебе повеселитися, святом насолодитися! 

Пісня «Весела масляна» 

Господиня:   Бачу не сама прийшла ,а Зиму й Весну привела?(Так!) 

Весна: Я-Весна,Весна-царівна,люба всім,до всіх привітна. 

           Куди ступлю,там сонце сяє,міста і села оживають, 

           Землю-Матір прославляють! 

Зима:А я-Королева Зима! 

         Як насуплю я брові-вітер морозний повіє, 

         Усе скрізь загине,рятунку нема, 

         Під снігом замре,заніміє! 

Весна:А я засміюся,і сонце ласкаве засяє! 



           Прокинуться луки,ліси і поля, 

           Усе зацвіте й заспіва! 

«Танок  квітів і  метеликів» 

Господиня:Зимонько, доведеться тобі змиритися, що незабаром час Весни 

наступає.Та не ображайся ми тобі гарні проводи вліштуємо.,ще й смачненько 

почастуємо! 

Гра»Хокей» 

Гра»Збери квіти» 

Гра»Перетягни канат» 

Господиня:От і добре,от і молодці, гарно вмієте повеселитися,час вже і 

смачненьким підживитися!(виходить Масляна з млинцями) 

Масляна:Ви сьогодні грались і співали,святовесело стрічали! 

                А тепер вже як годиться,можете млинцями пригоститься! 

                Напекла млинців поісти так багато,що й не з істи! 

                 Гості,будьте ви здорові,ось млинці-вони чудові!Пригощайтеся! 

Господиня:Усіх вас зі святом вітаємо! 

                      Веселоі  Масляноі бажаємо! 

Весна:    Великий піст бажаємо гарно проводити , 

                Світлий Великдень радо й достойно  зустріти! 

Усі пригощаються млинцями. 

 


