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Сценарій родинного дозвілля «Українська смакота» 

 

Пісня «Зеленеє жито» 

(3 куплети) 

 

Ведучий:  
Вітаємо майстрів кулінарії - родини 3-Б класу  

 

І команда:  
Майстри-кулінари в номінації «Вареники в сметані – бездоганні» (на екрані 
презентація) 

 

ІІ команда:  
Майстри-кулінари в номінації «Пироги і коровай, не соромся, наминай!» 

(прізвища учнів) 

 

ІІІ команда:  
Майстри-кулінари в номінації «Млинчики-млинці для вас, дітки-молодці» 

(прізвища) 

 

ІV команда:  
Майстри-кулінари в номінації «Пельмені та піцу їжте, не лініться» 

(прізвища)  

 
Учень:  

Наша гостинна хата  

Стравами сьогодні багата.  
Всі родини смажили, варили,     

Я гадаю - дітям догодили.  

 

Учень:  
Знають навіть вороги  

Українські пироги!            

 

Учень:  
Найкраще пече моя бабуся. 

Її пиріжки смачнющі – клянуся!                 

А з чим сьогодні пиріжки, рідненька?  
 

Бабуся: 

 З яблуками і сиром,  

Смакуйте на здоров’я, з миром.  
А оці, ось добре видно,            

Із маком і повидлом.   
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Учень:  

Осінь щедро яблука дарує,  
Дітвора радіє і смакує. 

Що із яблук можна готувати,    

Хто хоче сказати? 
 

Гра-інтерв’ю «Мікрофон» 

(Ведучий з мікрофоном обходить гостей свята та питає їх про 

найулюбленіші страви, які вони полюбляють смакувати та готувати) 
 

Учень:  

Шарлотка, пиріжки, печеня, 
Повидло, джем, варення, 

Пиріг із яблуками і смачні горішки, 

Покуштувати хочеться хоч пиріжки.  

 
Пісня «Із сиром пироги» 

 

Учень:  
Я люблю їсти все підряд, 

Та найбільше полюбляю я салат. 

Зелененька петрушка – моя краща подружка.    

Помідори й огірки уплітаю залюбки. 
 

Учень:  

А я люблю пельмені,  
Пельмені маленькі, 

Сховаєш у жменьці: 

  

 
Учень:  

А ось вареники – інша річ:    

Великі, пухленькі,  

Їж день і ніч!  
 

Пісня «Ліниві вареники» 

 

Учень:    

Пригощає рідний край: 

Золотистий коровай. 

Він, як сонце на столі, 
Їжте, діточки малі! 
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Учень:  

Коровай – святковий хліб! 
Мами коровай пекли, старалися, 

Навіть трішки хвилювалися. 

 
Учень:  

Директор та її замісники 

Працюють з нами залюбки. 

Ми їх дуже поважаємо, 
За працю плідну короваєм пригощаємо. 

 

Учень:  
Ви – є найкращі із людей, 

Спасибі за любов і за дітей, 

Хай наша школа процвітає, 

Живе в добробуті, проблем не знає. 
 

Учень:  

У Європі хочем жити, 
Все по їхньому робити, 

Відгадайте, не ліниться, 

Італійці люблять піцу? 

 
Учень:  

Обожнюю піцу, їм на весь рот. 

Заздрить мені, український народ. 
Сир, помідори, гриби, ковбаса, 

Ось і готово, піца уся. 

 

Учень: 
 Всі продукти українські, 

А ми кажем: італійські. 

Зовсім я не розумію… 

 
Учень:  

А додайте ще й олію, 

І ця страва – просто клас! 
Зголодніли?  Їсти час! 

 

Учень:  

Любителів пельменів чекаємо на сцені! 
 

Учень:  
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А я ще не кухар, 

Я лише вчуся. 

 
Учень:  

А хто для тебе готує? 

 
Учень:  

Бабуся! Ні, матуся! 

Ні! Ні! І бабуся, і матуся! 

 
Учень:  

Наші діти - молодці! 

Полюбляють ще й млинці. 
Масляні, жирненькі, 

Ой, які добренькі! 

 

Учень:  
Без усякої мороки, 

Уплітаємо за щоки! 

 
Учень:  

Українці вміють готувати, 

Українці люблять смакувати. 

А ще ми дружно вміємо співати, 
Жартувати, танцювати. 

 

Пісня «Одинокая гармонь» 

 

Учень:  

На городі трудилися я і бабуся, 

Роботи ніякої  я не боюся. 
Зібрали по осені гарний врожай, 

А взимку одне лише знай - наминай! 

 

Пісня «На городі гарна редька»   

 

Флеш-моб 

 
Учень:  

Люблю українські страви, 

До вареників – смачні приправи, 

А до борщу є часничок, 
Сало, шкварки, шашличок. 
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Гра «Віртуальний борщ» 

 

Пісня «Борщ» 

 

Пісня «Україна моя» (загальна) 

 

Загадки:  

 

 

1. І вузлувата і листата, 
Дуже мудра, головата, 

Сто сорочечок на ній. 

На нозі стоїть одній.               (Капуста) 
 

2. Під хвоєю ховаються, 

Чи листям накриваються. 

Шапки не знімають, 
Дощику чекають.                      (Гриби) 

 

3. Біле зерно 
У воді зросло. 

В голубці сховалося, 

До столу подавалося.               (Рис)     

 


