
                                   Тематична розвага  

                                   «Стрітення»    

(для дітей 5-6 років) 

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. 

Дійові особи –  

Дорослі: Ведуча,Зима,Весна, 

Діти :Жайворонки. 

 

                                                       Хід розваги. 
Ведуча: Сьогодні 15 лютого ми відзначаємо церковне свято- Стрітення . 

Ще це свято називають в народі Зимобором або Громниці. Назва цього свята 

походила від стародавнього звичаю освячення цього дня свічок, яким 

приписувалась велика магічна сила. 

Так свічку запалювали відразу, як повертались із церкви, «аби повінь весняна 

не пошкодила посівів  і щоб мороз дерев не побив». А літом запалювали від 

небезпечних гроз, як оберігали  людей, тварин, споруд  від блискавки. 

Крім свічок іще святили  воду, її вважали цілющою. 

У господарстві нею кропили худобу, коли вперше виганяли на пасовище, а 

пасічники - вулики і бджіл, щоб не заїли чужі комахи та не напав « гнилець». 

(запалює свічечку) : Ось в нас є свячена стрітенська свічка, її запалювали від 

біди і лиха, вона оберігала від усього лихого. Нехай вона і нас усіх захистить, 

і наш край, нашу рідну землю від біди, розрухи і хай оберігає від нещастя 

всіх діточок у нашому садочку. 

А ми будем Весну закликати,в гості  її дожидати! 

Під музику вибігають діти. 

 

1 дитина :Благослови, мати, весну закликати. 

                    Весну закликати, зиму проводжати. 

2 дитина :Хоч вкрите все снігом й мороз обійма 

                   Та вже нестрашна нам холодна зима: 



3 дитина : Дерева ще сплять , ще сняться їм сни 

                     Та вже  відчувається подих весни! 

4 дитина : А ми допоможемо збудити від сну 

                    Піснями і танцями красну Весну. 

Пісня-танок  «Ой,весна-весняночка» (з віночками) 

Весна: Бачу, що чекали! 

Я прийшла до вас із теплом,із зеленим житечком 

Ходім, ходім, дітоньки, на поле- поляночку 

Водити гаївоньки, співати весняночку, 

(діти з Весною стають у коло, ведуть хоровод і співають веснянку) 

Хоровод «Ой,минула вже зима» 

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

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

            Землю-Матір прославляють! 

Гра «Збери квітку за кольором» 

Під музику «заметілі »виходить Зима. 

Зима: Ой, ой! Яка ж ти в нас хороша! 

Зараз я снігу натрушу,морозу напущу! 

Треба мені всю силу зібрати, щоб з тобою до бою стати. 

Весна: Зимонько, Зимонько,снігом не труси. 

І морозу морозити не вели і до бою ти не йди.  

Краще малюкам загадки розкажи. 

Зима: (загадує загадки) 

1.Малює квіти на шибках,  



Щипає  всіх за носа,  

Весела вдача ось така 

У Дідуся ... (Мороза) 

2.Щось із дахом в нас не те: 

Дивна морква там росте, 

Морква біла крижана 

Вниз з гори росте вона? (Бурулька)  

3.Дітки, часу ви не гайте — 

Сніжних три клубки скачайте:  

Ноги,  тулуб, голова — 

Вийде баба яка? ... (снігова) 

Гра «Зліпи Сніговичка» 

Гра «Перетягни канат» (Команда Весни і Зими) 

Зима: Що ж, Весно, твоя взяла! 

Збираюсь я в путь! 

Прощавайте, милі діти! 

За зиму ви поздоровіли. 

Пішли на користь і мороз, і сніг, 

І щічки ваші,  як порожевіли. 

Наче маки розцвіли на них! 

Прощай і ти ,Весна - красна! 

Бо бачу вже прийшла твоя  пора! 

До побачення! 

Всі: До побачення, Зимонько. 



Звучить  музика, де щебечуть пташки. 

Ведуча : В народі  ,діти, вирили,  що пташки - жайворонки несуть на своїх 

крилах золоті ключі, якими замикають Зиму і відмикають Весну.А ось і вони! 

Під музику залітають жайворонки з ключем. 

 Ведуча : Ой ,жайворонку рання пташко, чого так рано з вирію вийшов? 

1 Жайворонок: 

Не сам же я вийшов - Бог мене вислав. 

В праву рученьку ключик видав.(показує) 

2 Жайворонок: 

З правої рученьки Літо відмикати 

З лівої рученьки  Зиму замикати (віддають ключ Весні). 

Весна :Я- Весна іду лугами і степами , 

Встеляю  землю килимами, 

Заквітчаю різним зелом, 

Щоб усім було весело! 

Ведуча :З рідним словом, щоб зростали 

               Та звичаї й традиції завжди пам'ятали! 

Пісня «Наша Україно» 

Весна :А тепер я хочу  пригостити всіх діточок в цьому залі смачним 

печивом у вигляді «пташок». 

Їжте,пригощайтеся, розуму набирайтеся! 

Святкова фотосесія. 


