
 

                 «Від Різдва до Водохреща». 

 

                            Сценарій  тематичної  розваги  

                       для дітей старшого дошкільного віку.    

 

Мета: ознайомлення дітей  з українськими святами – Різдво та Водохреща ; 

 розвивати  у дітей дошкільного віку стійкий інтерес до української народної 

культури, її традицій і обрядів ; 

формувати  духовність , виховувати  справжніх патріотів своєї країни. 

Дійові особи: 

Діти- діти колядники в  укр..костюмах,  двоє Чортенят ,Коза. 

Дорослі-: Господиня,Ведуча. 

                                                    Хід розваги 

Щедрий вечір добрим людям. 

 У кутку святково прикрашеного залу стоїть невеличка бутафорська 

хатинка. Поруч парканчик «притрушений» снігом, санчата. Звучить весела 

народна музика. Під музику забігають діти старшої групи,за ними діти 

середньої групи. Стають біля стільчиків. 

Ведуча :  Щиро вітаю вас, малята, шановні гості, зі святами, що прийшли до з        

                 приходом  зими. 

Дитина1 : Здрастуй, білий, пухнатий, сніжок! 

                   Здрастуй, гостя - Зима-чарівниця! 

 Дитина2 :Викликай же на гірку малят, на лужок,  

                     А Мороз хай рум'янить їм лиця. 

  Дитина3: Новоріччя настало. Вітаємо ми 

                       Вас із радісним святом красуні-зими! 

Всі  разом:   З Новим роком , з Різдвом , з Водохрещем! 



 

1-ша Дитина:  Сніг іде. Сніг іде. Всі стежки замело. 

                           Все у білі убралося шати. 

                           Біле поле і ліс, біле місто й село, 

                           Білих вулиць уже не впізнати. 

2-га Дитина:    Біла казка довкола. Ця казка жива. 

                            Під ногами іскряться сніжинки. 

                            А зима висіває сніжок з рукава 

                            І сріблом обсипає ялинки. 

Пісня-танок  «Метелиця». 

Ведуча:              Ой який пухнатий сніг 

                             М'яко стелиться до ніг, 

                             Як же весело ми трішки 

                             Ним побавимося в сніжки! 

Пісня -гра «Гра в сніжки». 

У хатинці засвічуються ліхтарики. 

Ведуча :  Гарно ми побавилися, розважилися. От і настав вже вечір, не  

простий, а щедрий, коли люди запалюють свічки та співають веселих пісень,  

бажаючи  одне одному щастя і радості.      

Давайте  підійдемо до хатинки і заспіваємо щедрівочку. 

Діти  співають «Добрий вечір,щедрий вечір»        

 З хатинки виходить Господиня . 

Господиня:Добрий вечір! Хто це так гарно співає? 

Дитина:     Ми -колядники. 

Дівчинка:    Я-дівчинка маленька, спідниченька рябенька,  



                     Чобітки червоні, будьте з празником здорові! (вклоняється) 

Хлопчик:   Я- маленький хлопчик, виліз на стовпчик, 

                   З мішком походжаю, коляду збираю. 

                    Вечір добрий, дайте пиріг довгий! (вклоняється). 

Господиня:Дамо вам пирога, а ви проходьте до світлиці та ще заспівайте 

                    нам пісень. 

Діти співають колядку «Нова радість!» 

Господиня : Ой і хороші пісні співаєте! Ось вам гостинці (дає пироги, 

яблука, цукерки). Ви багато мандрували. Розкажіть, де побували, що там 

бачили, чували! 

1 Дитина:     Побували за горою, 

                        За горою кам'яною, 

                         Де у теремі високім 

                         Троє  друзів  яснооких- 

2 Дитина:      Сонце, Місяць, Дощик  дрібен, 

                          Кожен з них усім  потрібен,- 

                          Сонце гріє, Місяць сяє, 

                          Дощик ниву поливає. 

Діти виконують хоровод « Ой там за горою». 

Діти, що танцювали , сідають на місця. А «Сонце», «Місяць» і «Дощик» 

залишаються. 

Ведуча: А тепер ,діти, на вас чекає весела гра  «Хто швидше збереться у 

коло».  

Гра  «Хто швидше збереться у коло». 

 

 



Господиня: Ой, які ви молодці, і танцювали, і співали, і в ігри грали ,а 

дарунків від господарів ще не дістали. Де ж ваш мішок? 

Виходить маленький хлопчик з великим об'ємним мішком за плечима. 

Ставить його біля хатинки, а сам підходить до Господині. Тим часом у 

мішок ховається друга дитина. 

Маленький хлопчик:      Колядин-дин, коляди-дин, 

                                            Я, хазяєчко, один. 

                                            Винеси мені пиріжок 

                                            Та поклади у мішок. 

                                            З руками, з ногами, 

                                            Щоб  бігав за нами. 

   Господиня  виносить пиріжок і кладе у мішок(пиріжок бере дитина, що 

сидить у мішку). Мішок починає рухатись по залу. Господиня та колядники 

кумедно ловлять  його.  Нарешті піймали. З мішка зі сміхом вистрибує 

дитина.. 

               Під музику   виходить група колядників.(Коза, два   чортики, діти з 

«зіркою» в руках, дитина з Козою на палиці, дитина з мішком). Вони 

ставлять свій мішок біля хатинки. 

Хлопчик  1:    Сіємо вам пшеницю, 

                         Щоб завжди була на столі паляниця! 

Хлопчик  2:     Сіємо вам квасолю, 

                         Щоб була добра ваша доля! 

Пісня «Я несу щедрівочку у будинки » 

Хлопчики (по черзі) :  Ми бажаєм всій господі, 

                                       Щоб нещастя ані трішки 

                                        Не принесли вороги! 

                                        Друзі хай несуть горішки, 

                                        І цукерки, й пироги. 



                                        І любов , і щедру ласку, 

                                        І з родзинками калач, 

                                        А для нас ще й сіна в'язку- 

                                        Нашій Кізоньці на харч. (показує на козу) 

Коза, мекаючи, виходить уперед, тупоче ногами, промовляє: 

                                       Ой як тупну я ногою, 

                                       Та наставлю гострий ріг:                                          

                                       Де мій кошик з колядою?  

                                         Я візьму собі пиріг!       

(Коза нахиляє голову,наставляючи роги на хлопчиків,ніби лякає їх, і забирає в 

них кошик з пирогами). 

 Хлопчики і коза танцюють. Коза танцює, сама віддає коляду, знімає маску і 

сміється.      

До мішка, що стоїть під хатинкою, нишком пробираються двоє чортенят. 

Намагаються вкрасти. Господиня помічає їх і починає ловити. Не зловивши, 

просить допомогти дітей.  

Проводиться гра « Не випустим», в якій чортики залишаються в колі, 

утвореному дітьми. 

Господиня: Нарешті упіймали . Ану, залазьте до  мішка. 

Перший чортик залізає до мішка без дна і коли ведуча відвертається, 

вилазить через отвір, біжить за хатинку і ховається. Підставляє мішок 

другому чортику, який робить те саме.  Знову з'являється перший чортик, і 

все повторюється кілька разів. 

Господиня:Ой , лишенько! Так багато чортиків у нас на святі. Що робити? 

Дитина :   Ви не бійтеся чортів,  

                  Чортик з нами подобрів. 

Друга дитина:         Та й не справжні вони в нас: 

                                   Це ж Сашко,а це Тарас! 



                                   Колядують з-за воріт 

Разом (знімають маски) : Хай щасливим буде світ! 

Господиня:  Дякуємо за добрі побажання.  Швидко плине час, от і прийшло 

ще одне свято-Водохреще. Збирайтеся швиденько, одягайтеся тепленько, 

підемо до річеньки по святу водиченьку. 

Під музику виходять дівчатка середньої групи.  

Виконують «Український танок» 

 По закінченню ставлять відерця з «водичкою» біля Господині. 

Господиня:Дякую, мої любі! Це не проста водичка, а чарівна. Вона 

допомагає долати всілякі негаразди. 

                             Водичко- йорданичко! 

                             Вмиваєш луги-береги, 

                             Коріння, різне каміння, 

                             Умий і мене від гніву, 

                             Ненависті й від усякого лиха. 

(удає, що вмивається, а потім «кропить» водичкою всіх діток) 

Господиня:  Де є віра в Боже слово, 

                      Де любов є до Вітчизни- 

                      Всіх вода- йордан обновить, 

                       Всіх йордан – вода очистить!         

Пісня «Свята водичка» 

Господиня:  Гарно з вами , весело, та вже час йти до хати, треба всім 

відпочивати.   

 Ведуча :       Любі діти, милі діти!        

                        Виростайте, наче квіти! 

                        Білочубі, чорноброві, 

                        Виростайте всі здорові! 



                        Чуйні серцем, чесні, щирі, 

                        Виростайте в дружбі, в мирі! 

                        І на радість всій родині,  

                        І на славу Україні! 

Господиня:  Хай щастить усім, нівроку, 

                        В кожен день нового року! 

                       Щедрий вечір, добрий вечір 

                       Добрим людям на здоров'я!          

  Усі  співають щедрівку «Добрий вечір, пане господарю!»                                              

Діти під веселу українську музику виходять з залу. 

 


