
«Веселий ярмарок» 

(Осіннє свято для старшої групи) 

До залу в українських національних костюмах під музику заходять діти. 

Ведуча:  
Добрий день вам, добрі люди 

Хай між вами радість буде 

Щастя хай живе в родині 

Та для всіх на Україні! 

Ми ж будемо Осінь щедру стрічати 

Та рідний край наш прославляти. 

1 дитина: 

З добрим урожаєм вас вітаємо 

І здоров’я вам бажаємо. 

Під веселий дружний спів 

Посилаємо уклін! 

Пісня «Осінь» 

2 дитина: 

Ой, ходила осінь блукала 

Золотом усе фарбувала. 

Стало листя гарне, барвисте, 

Небо синє-синє та чисте. 

3 дитина: 

Золоті стрічки дарувала, 

Їх березам в коси вплітала, 

А калині чудо-намисто 

Дарувала осінь врочисто. 

4 дитина: 
Осінь гарна, наче царівна. 

Вся природа стала чарівна. 

Ой ходила осінь, блукала 

І красу в серця розливала 

5 дитина: 
В садах дозріли яблука рум’яні, 

І кавуни, і дині на баштані. 

Тож ллється радість через край, 

Що буде добрий урожай. 

6 дитина: 

Завітала осінь до нас на Україну 

Одягла в червоне намисто калину. 

Листячко зелене золотистим стало, 

Осінь чарівниця все розмалювала. 

 

Пісня-танок «Осінні листочки» 

 

 



Виходять козаки. 

Господар:  

Увага! Увага! 

Спішіть поспішайте! 

Господарі й гості, глядіть не минайте! 

На ярмарок прошу гуртом, поодинці, 

На вас тут чекають чудові гостинці. 

Господиня: 
Тут щедрі дарунки із саду й городу 

Тут пісня і жарти усім в нагороду. 

Мерщій на ярмарок всі поспішайте 

Купуйте милуйтесь, танцюйте і грайте. 

 

Парний таночок (Н.Май Сорочинський ярмарок) 

Господар: Наші гості довгождані, 

Щиро просимо ми вас! 

Ярмарок удався гарний, 

Все чудово, все гаразд! 

Господиня:   
Фрукти, овочі нівроку, 

Ми зібрали залюбки. 

Всі вони милують око, 

Урожаю завдяки. 

А ну продавці товар покажіть, 

Та дивіться не продешевіть.  

Звучить музика і діти підходять до прилавків 

Продавець капусти: Купуйте капусту, вона вітамінна,  

І солена в бочці, в салатах відмінна. 

У борщику, в супі, в смачних голубцях,  

І смажена в маслі, і терта — в млинцях. 

 

Продавець моркви: Ця морква під сонечком щедрим зростала,  

Земелька водою її напувала,  

Тому-то й вродила така соковита.  

Морквяного соку вам треба попити! 

 

Продавець помідорів:  Беріть помідори, вони — пречудові,  

До вашого столу хоч зараз готові! 

 

Продавець огірків: Огірки вродили рясно,  

Урожай зібрали вчасно,  

Товстенькі й колючі, немов їжачки,  

Аж просяться в бочку, візьми й засоли. 

 

Продавець картоплі: Купуйте, купуйте усі бараболю,  

Варіте і смажте із сіллю й без солі,  

Сто страв господиня з картоплі зготує,  

Картопля як хліб — вона всіх нагодує.  



 

 

Продавець буряка:     Гей дівчатка й хлопчаки! 

    Всі купуйте буряки! 

    Буряки вродились в нас – 

    На салат, на борщ, на квас. 

 

Продавець кавуна:     Гей дівчатка й хлопчаки! 

                       Ось великі кавуни, 

Мов справжнісінькі пани, 

І смугасті, і чудові! 

А ось дині є медові! 

Продавець гарбуза:     Гей дівчатка й хлопчаки! 

                                         Хто забув придбати гарбуз? 

   Він розлігся наче туз. 

   Продавцям скажу я нашим: 

   Буде з нього славна каша! 

 

Продавець часнику: Хто гострого хоче — часник хай придбає,  

Він всякі мікроби вогнем випікає! 

 

Продавець цибулі: Погляньте, цибуля яка уродила —  

Велика, ріпчаста, ну — справжнєє диво. 

Ну — справжнєє диво.  

Цибулю на зиму собі запасайте,  

Тушкуйте, варіть і сирою вживайте. 

 

Продавець груш: Скуштуйте цю грушу — солодку, духмяну.  

У роті, немовби медок, вона тане. 

 

Продавець яблук: Лоточка із яблуками не обминайте,  

Які до смаку вам, такі вибирайте.  

Сортів тут багато, усі вони — різні,  

Ось яблука ранні, ось — яблука пізні. 

 

Хоровод «Врожай» 

Продавець музичних інструментів: На ярмарку нашім веселім, багатім 

                                                 Є чим дивувати і є що придбати. 

                                                      Купіть інструменти народні дзвінкі 

                                           Заграйте гарну пісну дітворі. 

 

Музичний оркестр «Ой, заграйте дударики» 

 

 

Дитина.   Ох і ярмарок багатий!  

Я оглянув залюбки 

Моркву, ріпу і томати, 

Баклажани, кабачки. 



 

Дитина.   Перці різні та капуста — 

І звичайна, і цвітна. 

В погребах не буде пусто. 

Що не овоч — дивина! 

 

Дитина.   Фрукти також уродили:  

Груші, яблука та сливи, 

І, звичайно, виноград.  

Знайдеш тут усе підряд. 

 

 

Дитина.   Осінь — справжня господиня,  

Вдався ярмарок осінній! 

Дякуємо їй красненько 

За даруночки смачненькі. 

 

Ведуча.   Ось і скінчився гучний ярмарок. 

    Все продано – розпродано, 

    А що не продалось – подароване, 

    Бо є всього доволі, 

    Хай усі будуть ситі і здорові, 

    Хай усі живуть у достатку і в радості. 

    Тож спасибі осені за дари чудові. 

    Будемо ми з хлібом ситі і здорові. 

 

Пісня (Українська музика – На Україні) 

Ведуча: Наш ярмарок закінчується. 

               Ми бажаємо, щоб на ваших столах був достаток, 

Щоб було що продавати та що купувати. 

Щоб родила щедро нива, 

Щоб у хаті все було як слід, 

Щоб до віку був щасливий 

Український славний рід. 

 

 

 


