
Сценарій  тематичної розваги 

«Великдень зустрічаємо,радіємо,співаємо!» 

                           (для дошкільників 4-6 РОКІВ) 

Мета: Розвиток у дітей дошкільного віку стійкого інтересу до 

української народної культури,ії звичаїв і обрядів , виховання духовності і 

формування естетичної свідомості дошкільнят в процесі ознайомлення з 

українським святом – Великдень. 

Дійові особи : Ведуча — вихователь 

Діти: 

Вістунець 

Ку рочка 

Півник 

Писанки 

Баба 

Паска 

Ковбаса 

                                             ХІД ЗАХОДУ 

Діти заходять до зали співаючи. 

Хоровод «Ой минула вже зима». 

1- а дитина: 

Вдягла весна мережану сорочку, 

Умившись і звільнившись від турбот, 

І підіймає волошкові очі 

До вищих, до церковних позолот.  

2- а дитина: 

Великдень всіх нас на гостини просить, 

Малює сонце полотно небес, 

І крашанку, як усмішку підносить, — 

Христос воскрес! 

3- я дитина: 

Воістину воскрес! 

І дзвони засріблилися завзяті, 

І ніби покотилось між людьми; 

— Христос воскрес! 

Ведуча : Мої любі! Весною приходить до нас одне з найвеличніших христи- 

янських свят — Великдень. Великодній день — святий день. У цей день 

воскрес Син Божий — Ісус Христос, власним життям заплативши за гріхи 

роду людського. 

Звучить Великодня пісня «Христос воскрес!» 

Ведуча : До Великодня готуються заздалегідь. Неділя, що передує Великод- 

ньому тижневі, називається Вербною. Саме в цей день Ісус востаннє увійшов 



до Храму Божого. Дорогу йому встеляли пальовими гілками , його вітали, як 

справжнього царя. 

В Україні пальми не ростуть, тому люди, щоб відзначити цей день, ставили 

у своїх оселях вербові гілочки. 

До зали вбігає хлопчик-вістунець і входить дівчинка. 

Вістунець: 

Не я б’ю, верба б’є. 

Через тиждень — Великдень. 

Будь здорова, як вода, 

Багата, як земля, 

А красива, як весна. 

Дівчинка:  Хто ти? 

Вістунець:  Я весняний Вістунець, прийшов сповістити, щоб увесь хреще- 

ний люд готувався до найкращого свята — до Великодня. 

Дівчинка : А чого мене б’єш? 

Вістунець: Хіба це я? Це свячена вербиця. Сьогодні її день — Вербна 

неділя. 

Ведуча: Навесні, як тільки пригріє сонечко, вона першою прокидається. їх 

пухнасті котики будять усіх до роботи, 

Вістунець: Тож і ти не зволікай, бо: 

Жарт б’є, не я б’ю — 

За тиждень — Великдень! 

Недалечко червоне яєчко. (Легенько вдаряє вербичкою) 

Звучить пісня «Котики вербові» . 

Інсценізація уривка з казки «Курочка Ряба» 

Іде баба, тримає в руках шкаралупку від яйця і плаче. 

Баба : Ой, горе мені, горе. Що ця довгохвоста мишка наробила? 

Курочка : Що сталося, бабцю, чого плачеш? 

Баба: Як же мені не плакати? Поклала я яєчко, що ти знесла, 

на поличку. Бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилося. 

А я хотіла на свято писанку розмалювати. 

Курочка: Не плач, бабуню. Я знаю, що треба робити. Давай попросимо 

діточок, нехай нам допоможуть. 

Виходять діти. 

1- а дитина: 

Я писанку казкову намалюю: 

На ній яскраве сонечко блищить, 

Веселий дощик моросить. 

Земля квітує рястом голубим, 

У чистім небі журавлиний спів. 

2- а дитина : 

Малеча радісно співає, 

Відродження Христа вітає. 

Летить ця пісня до небес 

І жайвором над полем зависає. 



Ведуча : На Великоднє свято дарують люди одне одному писанки. Оздобле- 

не узором яйце символізує пробудження природи, зародження нового життя.  

1- а дитина: 

В хаті на осонні 

Сяду на ослоні, 

Сяду я скраєчку — 

Розпишу яєчко. 

2- а дитина: 

Нумо, пензлик, потанцюй, 

Гарно писанку малюй. 

Буде небо, і земля, 

І ставочок, і поля. 

3- я дитина: 

Сильний і міцний дубок, 

А на ньому — яструбок. 

Буде в мене писанка 

Про Вкраїну пісенька. 

Звучить пісня «Писанка». 

4- а дитина: 

Гарна писанка у мене — 

Мабуть, кращої й нема! 

Мама тільки помагала, 

Малювала ж я сама. 

Змалювала дрібно квіти, 

Вісім хрестиків малих, 

І дрібнюсіньку ялинку, 

Й поясочок поміж них… 

Хоч не зразу змалювала, 

Зіпсувала п’ять яєць — 

Та, як шосте закінчила, 

Тато мовив: «Молодець!» 

Я ту писанку для себе, 

Для зразочка залишу, 

А для мами і для тата 

Дві ще кращих напишу. 

Курочка: 

Ко-ко-ко, куд-ку-дак, 

Знесла яйце, як кулак! 

Хазяєчка Олеся його розписала, 

Мені віддала, 

Щоб я його вам 

На свято Великодня подарувала. 

Виходять п’ять писанок. Писанки починають обережно рухатись, 

залишаючи позаду себе великий кошик.  

Писанки  (разом): 



Стук, стук, стук, обережно, 

Бо в кошику тісто! 

Стук, стук, стук, обережно, 

Від жари аж млосно! 

Червона писанка: 

Я сидіти тут не хочу. 

На підлогу собі скочу. 

Зелена писанка 

Ходімо швидше, вилізаймо, 

Пісню гарну заспіваймо! 

Писанки обертаються навколо себе, хваляться своїм вбранням і виконують 

пісню «Писанка» 

Червона  писанка: 
В буряках мене купала, 

На червоне змалювала. 

Зелена писанка 

У траві мене варила, 

На зелено запросила. 

Жовта писанка: 

Мене вбрала у лушпину, 

В цибулевую сважину! 

Коричнева писанка 

В шкірці яблука мочила, 

Це надало мені сили. 

Біла писанка: 

Я біленькою зосталась, 

Тільки квіточок набралась. 

Червона писанка:  Мене вкривають зелені листочки. 

Жовта писанка: Мене у жовті узори прибрала. 

Коричнева писанка: На мене коричневих цяток наклала. 

Біла писанка : Я така гарна, що й не передати. 

Ус і  п и с а н к и :Усі ми гарненькі і хочемо сказати: «Христос Воскрес!» 

Писанки по черзі говорять: 

«Христос Воскрес!» — шепочуть квіти, 

Несеться шелест їх по лузі. 

«Христос Воскрес!» — вкраїнські діти, 

Радійте всі — ви наші друзі! 

«Христос Воскрес!» — шебече дивно 

Мила пташинка у гніздечку. 

«Христос Воскрес!» — моя родино, 

Моя хатино, мій садочку. 

Чується «Ку-ку-рі-ку!». Вбігає півник. 

Півник: 

Ку-ку-рі-ку! 

Несу я вам новину. 



Я по світу мандрував, 

Ігри з писанками споглядав. 

Ведуча : Розкажи нам, півнику, розкажи! 

Півник : Називається ця гра «Ходить купка по риночку». 

Писанку кладуть на якесь підвищення. Навколо неї ходять хлопчики і пильно 

стежать, щоб хтось її не вхопив. Однак знаходиться відважний і хапає 

писанку. 

Хлопчики намагаються, шоб сміливець не втік. Але, коли він зуміє вирватися 

з кола, то писанка його. Тоді хтось знову кладе другу писанку, і гра 

продовжується. 

Ведуча:  Так, Півничку, це цікава гра. І я знаю, що в ній є ще такі слова: 

Ходить купка по риночку 

Та й купує писаночку. 

Купи, купи, родимий, 

Купи, купи, чорнобривий, 

Купи, купи, будеш мати, 

Що дівчинці дарувати.  

Ведуча запрошує хлопчиків до гри. 

Ведуча: 

Нумо, хлопчики, в коло ставайте, 

Гру веселу починайте! 

Гра «Ходить купка по риночку» 

Ведуча: А я вам, друзі, пропоную гру «Музична писанка». 

Гра «Музична писанка» 
Гравці стають у коло і під мелодію передають з рук в руки писанку. Мелодія 

раптово зупиняється, і той гравець, який не встиг передати писанку 

наступному, 

виходить з кола. Гра продовжується до тих пір, поки не залишається 

переможець. 

Він і бере собі писанку. 

                          Інсценізація «Вередує кругла паска» 

Ведуча: Вередує кругла паска… 

Паска: 

Гей, посуньтеся, будь ласка, 

І заграйте мені марша, 

Я ж між вами тут найстарша. 

Ведуча: На це каже ковбаса:  

Ковбаса: 
Затанцюю гоп-са-са, 

Розступіться, вліво, вправо, 

Тут сьогодні маю право. 

Ведуча: 

Обізвались молодички — 

Писаночки невеличкі. 

Писанки: 



Хоч хвалитися і гріх — 

Ми найкращі від усіх. 

Ведуча: 

А ось масло промовляє — 

Собі ціну добре знає. 

Масло: 

Милі крашаночки ясні, 

Я, вклонившись, вам поясню, 

Що і моя роль чимала, 

Аби паска була вдала. 

Ведуча: 

А тут сир шумить:  

Сир: «Ого! 

Як без мене тут було? 

Як же в Пасху без мандриці, 

Дорогенькі молодиці?» 

Ведуча :Обізвалась знову паска. 

Паска: 

Прошу тихше всі, будь ласка. 

Хай сім’я сіда до столу,— 

Міцна буде і здорова! 

Пісня «Великдень» 

Ведуча: 

Великий день! 

Великий день! 

Який Великдень на землі! 

Багато радості й пісень 

Приніс нам янгол на крилі… 

Веснянку діти хороводять. 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Сьогодні й сонце не заходить, 

А сяє й сяє із небес.  

1- а дитина: 

Скільки б не співали, 

А кінчати час. 

Кращі побажання 

Ви прийміть від нас. 

2- а дитина: 

І в вас, і в нас 

Хай буде гаразд, 

Щоб ви, і ми 

Щасливі були! 

 


