
Тематична розвага 

 "Весела  масляна" 

 (для дітей 4-5 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: Ведучий, Масляна, Зайчик, Лисичка. 

                                                  Хід свята 

Ведуча: 
Ми зібралися, малята, 

Разом зиму проводжати. 

Як ведеться у народі, 

Станем дружно в хороводі! 

Діти беруться за руки й водять хоровод «Веселий хоровод» 

До зали входять Зайчик і Лисичка. 

Зайчик: 

Всіх вітаю! 

Всім — привіт! 

Я — Зайчисько, куций хвіст. 

Лисичка: 

Здрастуйте! 

Руденька я Лисиця. 

Я хитрунка і весела витівниця. 

Зайчик і Лисичка (разом): 

Ми прийшли до вас, малята, щоб разом з вами зимоньку провести. А 

привели ми до вас Масляну. 

До зали входить Масляна. 

Масляна: 
Коли зима минає, 

Мене усі стрічають. 

Я іду на санчатах, 



Заходжу в кожну хату! 

Везу в міста і села 

Розваги та пісні веселі. 

Мене всі зустрічають, 

Млинцями пригощають! 

Ведуча: 

Масляна гостюватиме у нас лише сім днів. З давніх-давен її 

святкують дуже весело! Тож і ми сьогодні будемо веселитися на 

святі Масляної. А наприкінці свята на нас чекає сюрприз! 

Зайчик: 
Хоч зима вже і минає, 

Я у лісі замерзаю. 

Мерзнуть лапки у зайчати. 

Треба грітись — танцювати! 

«Танок зайчиків» виконують. 

Лисичка: 
А у мене шубка пухнаста, руденька. 

Хоч я й не змерзла, а гратися раденька! 

Лисичка проводить гру «Лисячий хвіст». 

Ведуча: 
Ми пограли і потанцювали, а тепер давайте для наших гостей 

заспіваємо пісню. 

Діти виконують пісню «Весела масляна» 

Гра « Передай бубон» 

Гра „Кізонька” 

Хтось із дорослих одягає шапочку з козячими ріжками та виконує 

роль Кізоньки. 

Ведуча: 
Кізонька сіренька, 

Хвостик чорненький. 

Ми дамо тобі пити, 

Ми дамо тобі їсти. 

Не бий ти нас рогами, 

Пограйся краще з нами! 



Після цих слів діти тікають від Кізоньки, а вона намагається їх 

наздогнати і вколоти ріжками. 

Масляна: 
Зимоньку сьогодні проводжаємо, 

Знову через рік її чекаємо. 

Весноньку вже час нам закликати 

І прихід весни піснями наближати. 

Хоровод «Веснянка» 

Під музику залітає жайворонок. 

Жайворонок : 
Скоро сонечко пригріє, 

Потечуть струмки, 

Темний гай зазеленіє, 

Зацвітуть квітки. 

Полетим  тоді з тобою 

В ліс на цілий день 

І натішимось весною, 

І наслухаємось пісень. 

  Ансамбль «Дзвінкоголосі жайворонки»       

Ведуча: 
Ми сьогодні грались і співали — 

Свято Масляної веселої вітали. 

А тепер вже, як годиться, 

Можемо млинцями пригоститься! 

Усі пригощаються млинцями. 

 

 


