
 

Сценарій тематичної розваги                      

«Великодній віночок» 
( для дітей 4-6 років) 

 

Мета: Вчити усвідомлювати свою власну позицію, через світлі почуття  

          неповторної краси рідного краю, його традицій та обрядів.  

           Продовжувати збагачувати світогляд дітей, можливість спілкування з   

          красою довкілля через звуки музики. 

          Виховувати любов до своєї краіни, до народної пісні та гри.  

          Відчувати сценічну дію свята, створювати радісний настрій. 

Дійові особи: 

Дорослі: Ведуча, Весна 

Діти:Чистий четвер,Вістунець,Синичка 

Обладнання: елементи костюмів, писанки, вербові гілочки, глечик,  

          бутафорні свічки, фонограми: церковного дзвону, пісні «Господи  

          помилуй нас», фольклорні національні ігри: два кошики, писанки, 

          спортивні обручі. 

Хід свята: 

 

Звучить фонограма церковного дзвону. Діти в святковому вбрані заходять 

до зали.  

1 Дитина:  Радісний надходить день 

                     Дзвони дзвонять «дзень-дзелень»  

                     Понад міста, понад села 

                     Лине вісточка весела.  

2 Дитина:  Ясне сонце над селом  

                     Наче писанка зійшло, -  

                      Вибігайте з хати діти,  

                     Як сьогодні не радіти.               

3 Дитина:  Вийдем, вийдем на горбок  



                    Заспіваємо, що весна уже прийшла    

                     Нам Великдень принесла.  

4 Дитина:  Принесло нам сонечко  знов тепло  

                     І  яскраві промені розлило! 

                      І співає весело поле й гай, 

                      Кличе птахів сонечко в рідний край. 

Під музику до зали влітає синичка 

5 Дитина: Подружко синичко, пташко невеличка, 

 Всюди ти літаєш, все ти помічаєш, 

 Може знаєш любонько, 

 Де Весна – голубонько?              

Синичка: В лісі не лежить вже сніг,   

Там струмки навкруг  пробились 

Перший продзвенів мені, що Весна вже об’явилась. 

Хоровод «Весняночка» 

Ведуча: Ну ж бо діти, Весну, зустрічати до нашого краю її закликати. 

Діти по черзі (ніби гукають склавши долоньки).  

1 Дитина: Вийди, вийди , сонечко  

На дідове полечко, на бабине зіллячко, 

На наше подвір’ячко 

2 Дитина: На весняні квіточки. 

 На маленькі діточки, тут вони граються 

 Тебе дожидаються.       

Діти разом: Весно-веснонько прийди, нас дітей розвесели. 

Фонограма: з’являється Весна 

Дитина: Хто ти така, красуне дивна? 

Весна: А, я весна-весна-царівна, 

Куди ступлю, сонце сяє, 

Міста, села оживають. 

 А сьогодні в цій залі  веселитиму діточок 



 Гей біжіть до мене, діти, та ставайте у танок. 

«Український танок» 

Фонограма: з’являється хлопчик - Вістунець з білими крильцями (ніби ангел), 

з гілочкою верби, підбігає до Весни, торкається гілочками 

Хлопчик-Вістунець: Не я б'ю, верба б’є, 

                                     Вже недалечко, красне яєчко.   

Весна: Ой, а ти хто? 

Хлопчик-Вістунець: Я весняний Вістунець, 

Прийшов нагадати що скоро Великоднє свято. За тиждень перед Великоднем 

весь хрещений люд нарізає вербові гілочки і несуть Їх до церкви, посвятити 

потім ними торкаються один одного Промовляючи: «Не я б'ю, верба б’є! 

будь здоровий, як вода, і багатий, як земля». 

Хлопчик – Вістунець роздає дітям вербові гілочки . 

Пісня «Вербиця»  слова Ніни Горик, музика народна. 

Під музику з’являється хлопчик з написом на червоній стрічці  «Чистий 

четвер» 

Весна: А ти хто? 

Хлопчик: А я «Чистий Четвер», прийшов допомогти приготуватися вам до 

Великодня.  

До цього свята все має бути чистим: і душа, і тіло, і хата. 

Бере глечик з освяченою водою промовляючи: 

« Святая водичка  

посвяти діткам голівки та плечика щоб їх скрізь 

і всюди шанували добрі люди», бризкає на дітей. 

Діти:  (вірш Марії Пономаренко) 

Свята водичко умий наші личка, 

Щоб були рум’яними, ніжними, духмяними.       

Ведуча: А коли душа і тіло чисті, залишається прибрати у хаті. 

   В народі кажуть :«До Чистого Четверга буде хата, як нова.» 

Гра «Помічники» 



Весна заносить до зали кошик із писанками.  

Весна: Діти знаєте, що це? 

Діти: Так знаємо, це писанки.  

Весна: Це розмальоване яйце –  символ життя.   

Роздає кожній дитині по писанці 

говорячи: «Христос Воскрес», діти відказують: «Воістину Воскрес». 

Пісня –танок «Дружно писанки візьмемо» музика Рубальської.  

Дитина: Радість в небо нам являє Пасха красна нас вітає  

Радуйтеся, люди, нині  

Бог дав щастя всій родині, 

Бог дав радість нам з небес,  

Христос Воскрес! 

Усі : Воїстину воскрес! 

Ведуча: А зараз, пограємо в ігри, які колись молодь проводила на Великдень: 

1)  «Знайди свою писанку» 

2) «Збери писанки» 

Весна: (заносить Пасху) Діти, подивіться, яка красива у нас паска. Вона 

символізує оновлення землі та людського життя. 

Діти виконують пісню «На столі духмяна Пасха». 

Дитина:  Христос Воскрес для усіх нас і  сонце засяяло! 

Христос Воскрес!Так радісно всім стало! 

Звучить  пісня«Господи помилуй нас».    

Ведуча розрізає паску і пригощає  дітей 


