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Сценарій родинного свята «Коса – дівоча краса» 

 

На великому екрані в актовій залі демонструється презентація про українське 

село.  

Жінки, одягнені в національний одяг, співають народну пісню. 

В цей час до зали заходять мами і бабусі учнів класу в національному 

вбранні. 

Жінки сідають на лави і заводять, співають українську народну пісню 

«Горіла сосна, палала» 

Розчісують косу однієї з дівчат – «нареченої». 

Дівчата сховалися в залі. Хлопці виходять на сцену, ведуть між собою 

розмову. 

 

Учень:  

У дівчат сьогодні свято. 

Треба коси показати! 

 

Учень: 

Треба вміти їх чесати, 

Ще й красиво заплітати. 

 

Учень:  

А де поділися наші дівчата? 

Що нам робити? 

 

 Всі: 

Треба шукати! 

 

(Хлопці шукають дівчат, дівчата вибігають на сцену, сміються) 

 

Учень:  

Гей, дівчата, із схованки виходьте 

І пісню веселу заводьте! 

 

Пісня «Хлопці кучеряві» 

(слова пісень – у додатках) 

 

Ведучий 1:  

З давніх-давен в Україні символом дівочої честі, працьовитості, 

охайності  була дівоча коса. Недарма у народній скарбниці ми зустрічаємо 

так багато легенд, пісень, поезій, прислів'їв та приказок, присвячених дівочій 

косі. Саме  ці розсипані перли ми постаралися зібрати на тернистих дорогах 

нашого духовного відродження. Коса - дівоча краса! Про це будемо говорити 

і співати. 
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Учениця:   

               Я скучила  за вами, коси! 

              Чом вас, коси, ніхто не носить? 

              Ще ж від полюса і до полюса 

              Вас в віках прославляли віками, 

              Русі коси до самого пояса, 

              Коси, викладені вінками. 

 Учень: 

            Ще ж і досі народ мій носить 

            Спогад лоскітний і щемливий, 

            Як дівча заплітало коси, 

            Як їх милий розплів, щасливий. 

Пісня  «А коса у дівчини -  райдуга» 

Ведучий 2:  

Колись на Україні у всіх родинах існував  непорушний  звичай: вставши, 

дівчина мусила насамперед  «навести лад» на своїй голові: вмитися,  

розчесатися і заплести коси. 

Ведучий 1:  

 Волосся, що залишилося на гребінці, обов’язково спалювали, бо вірили, 

якщо із нього зів’є гніздо ворона, голова болітиме. Вважалося найбільшим 

нехлюйством братися за будь-яку роботу  з розпушеними косами. Про таких 

козаки казали: 

“У неї на голові сорока гніздо звила“, 

“У неї в косах сім чортів кублилося“. 

 

Ведучий 2:  

Перш ніж  “З’явитися на людях“, дівчина ретельно заплітала косу, бо знала 

основний народний закон “Яка коса - така й краса“. 

 

Учень:   

Коси, коси, чому вас зараз ніхто не носить?  

Чи дівчатам немає часу,  
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А чи вже заплітати ліньки? 

Ви ж одвіку були окрасою  

Гордовитою українки. 

 

Ведучий 3:   

Дівчина - красуня з чорною косою та сумною історією кохання є серед нас. 

 

Пісня «Ой, у вишневому саду» 

 

Учень:  

Шанували вас чорними, сивими, 

             Розтинали вас на охресті. 

             Недарма ви служили символом 

             І незайманості, і честі. 

 

Учень:  

Коси, коси, чом вас зараз ніхто не носить? 

             Щоб там з косими не зробили, 

             Але давня луна доносить: 

             Тільки тим, що себе ганьбили, 

             Відтинали безжально коси. 

 

Учень:  

У мене є дівчина, 

             І це вам не ги-ги! 

             Коса у неї гарна, 

             Та кращі пироги! 

 

Пісня інсценова “Із сиром пироги” 

 

Ведучий 1:  

Стрічка у косицях, 

                    Посмішка іскриться, 

                    Каблучками цокотять 

                    Хочуть ніжки танцювать! 

 

Танцюють “Український гопачок” 

 

Учень:  

Я не знаю, є, може, правильні 

             Наші люди, що звичай стерли, 

             Та якби піднялися предки 

             Чи від сорому б не померли? 
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Я скучаю ж за вами, коси!                           

Чом вас, коси, ніхто не носить? 

 

Учениця:  

Мрію про довгі коси давно. 

                Співають про них і знімають кіно. 

                Волосся я митиму вранці росою 

                І буду до літа ходити з косою. 

 

Учень:  

Ти, Катрусю, мрійниця, красуня! 

            Гляньте, знову дід плететься.  

            І чого йому не йметься! 

            Ти йому у зуби не дивися, 

            Прогони, лиш трохи покривися!  

 

Пісня-інсценована «Ой під вишнею» 

Пісня «Розпустили кучері дівчата» 

 

Танок «Ой лопнув обруч» 

 

Учень:  

Рідні мами і бабусі, 

           Я низенько вам вклонюся. 

           За те, що раненько вставали  

           І коси нам заплітали. 

 

Учень:  

Ростом ніби невеличка, 

           У косі яскрава стрічка. 

           Я волосся чорне маю, 

           Часто мию, заплітаю. 

 

Ведучий 2:  

Козаки! На коси дівочі 

              Рівняйсь!  Струнко!  

 

Учень:  

І вирішив старий наш не здаватися, 

           У танці запальному позмагатися. 

           Виходьте, красуні, пришоріть дідуся.  

           Пишається вами родина уся. 
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(Танок  дівчата + дід) 

 

(Дівчата стоять на сцені спиною до глядачів. Визначають хлопці найдовші 

коси) 

Нагороджують дівчину з найдовшою косою. 

 

Мама:  

Гарні коси у наших дівчат, дуже гарні! 

          Отже, клопоти мамині, бачу, немарні. 

          Хай ваші коси смутку не знають! 

          Лише голівку завжди прикрашають. 

   

Мама:  

За коси хороші - дарунок маленький 

          Від діда й бабусі, від тата й від неньки. 

 

Учень:  

Мамині коси сивими стали, 

           Радість і горе вони зустрічали. 

           Мамині коси не знали спокою, 

           Мамине серце пройнялось тоскою.  

    

Учень:  

Вся зібралася родина, вся рідня, 

           Живемо ми гарно й дружно так  щодня.   

З дідусями, бабусями, тата й мами 

Вчителі у рідній школі разом з нами. 

 

Пісня «Ой, чого калина віти похилила» 


