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Сценарій родинного дозвілля «Свято вишиванки» 

 

У святі приймають участь учні 3-го класу, батьки, бабусі, дідусі, сестри та 

брати учнів. 

На сцені мами і бабусі сидять і вишивають, співають народну пісню «Ой, чи то 

кінь стоїть».  

На екрані проектується презентація про вишивання, вишиванки. 

Хлопці сидять на краю сцени. Над ними стілець, сидить мама, вишиває. 

 

                                                      Пісня «Вишиванка» 

 

Діти: Сяду біля мами я тихенько, 

          Бо люблю вже дуже свою неньку. 

          Вона пісеньку якусь свою співа, 

           Вишива майстерно, вишива. 

                                                            

Учениця: Хочу в неї дещо запитати 

                 Та змовчу, щоб не заважати. 

                 На тканині, ніби на іконі, 

                 Кольори здебільшого червоні. 

                                                            

Учениця: Бо червоний колір - то життя, 

                 Прикрашає мамине шиття. 

                 Вишила матуся вже багато, 

                 Рушники прикрасять нашу хату. 

 

Учениця: Калинові грона, мальви, зілля, 

                  Їх готує мама до весілля. 

                  Покладе у скриню, хай лежать 

                  Для її  маленьких ще дівчат. 

                                                             

Учениця: Буде чим сватів перев’язати, 

                 Які зайдуть до цієї хати. 

                 Досі ще зимою вечорами 

                 Вишиває й вишиває мама. 

 

Учениця: Рушниками завішана мамина хата, 

                 Пахне хлібом печеним мальована піч. 

                 Куп’янщина людьми і піснями багата, 

                 Солов’ями, що будять натомлену ніч. 

 

Пісня «Рідна мати моя» 

 

Учень: Як у вас гарно і тепло у хаті 
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             Страви хороші! Ото ви багаті! 

 

Господиня: А що ж у вас так:  хлопців немає, 

                     Дівчаток багато?  

 

Учениця: Бо хлопчики наші не влізли у хату (сміються), 

                 Вони на причілку сидять і співають                          

                 Та на гостинці чекають. 

                                                               

Учениця: Дівчата, гляньте, он їде старий Явтух! 

                 Побіжу покатаюсь та порозважаюсь. 

 

 

Пісня-жарт «Да куди їдеш, Явтуше?» 

 

Явтух  (заходить на сцену): 

Які ж у цій світлиці гарні молодиці! 

 

Господиня: Так от на вас чекаємо  

                     І зараз заспіваємо! 

 

Пісня  «Сонячний віночок» 

 

Учень: А ось йде Галя – наша трудівниця, 

             Їй, навіть, у свято вдома не сидиться. 

 

Діти: Йди до нас, Галюсю! 

           Прихвати і Гриця, 

           Будемо сьогодні разом веселиться. 

 

Гриць: Оця ваша Галя вже мене дістала, 

             Он мені всі ребра мало не зламала. 

             Бідний я, нещасний, ніколи поспати! 

 

Діти: Коли будеш, Грицю, Галі помагати? 

 

Пісня-жарт «Мій милий вареничків хоче» 

 

Учень: Дівчата, ану виходьте швидше з хати, бо доведеться  цей тин поламати! 

                 

Учениця: Дуже не лайте і тин не ламайте, 

                 Краще жартуйте, танцюйте, співайте! 

 

Пісня-жарт «Хлопці кучеряві» 
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Учень: Похвастаюсь вам і похвалюся, 

             Мені сорочку вишила бабуся.  

             Невтомна, роботящі руки має, 

             Усім онукам одяг вишиває. 

 

Учень: Бабусенька, бабусенька, бабуся! 

             Тобі за вишивку низенько поклонюся. 

             Перед бабусями ми голови схиляймо 

             І їм рідненьким  разом заспіваймо. 

 

Пісня «Бабусини рушники» 

 

Учень: Коли бабуся співає, 

Все кругом завмирає. 

Іноді я допомагаю, 

Разом із бабусею співаю. 

 

Пісня «Зозуля» 

(співають бабуся з онукою) 

 

Учень: Ми теж із братом вміємо співати, 

Ще гарно танцювати, жартувати.      

 

Учень: У своїх талантах нас переконали 

І для дружної родини заспівали.  

 

Учень: Наші танці не просто так, 

Наші танці – крутяк!  

 

 Учень: На всі смаки і забаганки 

 Танцюємо на святі вишиванки.  

 

 

Учень: Цокотять підбори,  

Не можу стояти. 

Пані господиня, дозвольте танцювати. 

 

Господиня: Любі діти, янголята,  

Як  же вам не танцювати ?! 

Вся родина тут із ранку, 

Тож прикрасьте наші вишиванки. 

 

Ой, заграйте, музики,  
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У нас гарні черевики.  

Хай почують всі довкола,  

Як святкує наша школа. 

 

Український танок 

 

Учень: Матуся із любов’ю вишивала,  

Мені сорочку цю подарувала. 

Цей оберіг святий на все життя. 

Спасибі тобі, мамо, за шиття! 

 

Пісня «Дівчина-весна» (вокал) 

 

 Учень: Я піду дідівськими шляхами  

Із благословенням тата й мами. 

Заспіває синій водограй 

У серденьку слобожанський край. 

 

Учень:  Моя мрія світла, як перлина,  

Щоб жила квітуча Україна! 

Вірую, що буде саме так! 

Я від діда-прадіда козак. 

 

Учень:  Співають родини про Україну.  

              Про рідний край, про калину. 

Оплесками будемо стрічати, 

Бо співають сестри-дівчата. 

 

Пісня «Це мій рідний край»  

(Співають сестри - учениці 3 та 11 класу) 

(на екрані демонструється презентація про рідні краєвиди) 

 

Учень: Рушник – оберіг наш для кожної хати.  

Народні традиції нам зберігати. 

Сорочка, віночок, у косах стрічки, 

Дівчата це носять завжди залюбки. 

 

Учень: Все вишивають бабусі та мами  

Своїми невтомними диво-руками. 

Доля розшита всіма кольорами, 

Уклін доземний вам, бабусі і мами! 

 

Пісня « Рушники» 
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Батьки: розповідають про рушник, дарують коровай.  

 

Пісня « Рушничок» 

 


