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«Зеленеє жито, зелене» 

(Ой, зелене жито, зелене) 

 

Українська народна пісня 
 

Зеленеє жито, зелене,  

Хорошії гості у мене.  
Зеленеє жито женці жнуть,  

Хорошії гості в хату йдуть.  

 
Зеленеє жито, зелене,  

Хорошії гості у мене.  

Зеленеє жито за селом,  

Хорошії гості за столом.  
 

Зеленеє жито, зелене,  

Хорошії гості у мене.  
Зеленеє жито при межі –  

Хорошії гості до душі.  

 

Зеленеє жито, зелене,  
Хорошії гості у мене.  

Зеленеє жито ще й овес, –  

Тут зібрався рід наш увесь. 
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«Із сиром пироги» 

Українська народна пісня 
 

шов козак по стежці помежи терени 
І здибав дівчиноньку,що несла пироги. 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

І здибав дівчиноньку, що несла пироги. 
 

- Дівча моє хороше, чи знаєш мої сни, 

Що я тебе кохаю, і з сиром пироги? 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Що він її кохає, і з сиром пироги. 

 
Дівчина як зачула козацькі мрії-сни - 

Відразу запросила на свіжі пироги. 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 
Відразу запросила на свіжі пироги. 

 

І любо як діждати щасливої пори - 
Дівча його цілує, а він їсть пироги! 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Дівча його цілує, а він їсть пироги! 
 

Та десь там із-за лісу взялися вороги - 

Козак із переляку сховався в бур'яни. 
 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Козак із переляку сховався в бур'яни. 

 
А то були мисливці, ніякі вороги - 

Взяли собі дівчину і з сиром пироги. 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Взяли собі дівчину і з сиром пироги. 

 

Козак гірко заплакав: 
- Ви, тяжкі вороги, 

Беріть собі дівчину, віддайте пироги! 
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Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

"Беріть собі дівчину, віддайте пироги!". 
 

Ой хлопці, пам"ятайте ви, друзі дорогі - 

Ніколи не міняйте любов на пироги! 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Ніколи не міняйте любов на пироги! 
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«Ліниві вареники» 

 

Еники-беники, еники-беники, 
Мама зварила ліниві вареники. 

Мурка з-під столу нявкнула "няв!" – 

Я їй лінивих вареників дав. 

 
Боже мій милий, що з нею сталось! – 

Мурка весь день по підлозі качалась, 

Потім заснула біля дверей 

І перестала ловити мишей. 
 

Еники-беники, еники-беники, 

Мама зварила ліниві вареники. 
Жучка знадвору гавкнула "гав!" – 

Я їй лінивих вареників дав. 

 

Боже мій милий, що з нею сталось! – 
Жучка весь день на порозі валялась, 

Потім заснула біля плити 

І перестала двір стерегти. 
 

Еники-беники, еники-беники, 

Знову зварили ліниві вареники. 

Я у вітальні друзів зібрав – 
Миску лінивих вареників дав. 

 

Боже мій милий, що з нами сталось! – 
Ми цілий день по вітальні валялись: 

Хто на дивані, хто на стільці, 

Хто із виделкою в лівій руці. 

 
Сном непробудним усі ми спимо, 

В школу не ходимо й бурмотимо: 

"Еники-беники, еники-беники, 
Мама зварила ліниві вареники..." 
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Слова: Исаковский М.    Музыка: Мокроусов Б.  
 

 «Одинокая гармонь» 

 

Снова замерло все до рассвета, 

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, 
Только слышно на улице где-то, 

Одинокая бродит гармонь. 

Только слышно на улице где-то, 

Одинокая бродит гармонь. 
 

То пойдет на поля за ворота, 

То вернется обратно опять, 

Словно ищет в потемках кого-то 
И не может никак отыскать. 

Словно ищет в потемках кого-то, 

И не может никак отыскать. 
 

Веет с поля ночная прохлада, 

С яблонь цвет облетает густой. 

Ты признайся, кого тебе надо? 
Ты скажи, гармонист молодой. 

Ты признайся, кого тебе надо? 

Ты скажи, гармонист молодой. 
 

Может,  радость твоя недалеко, 

Да не знает, ее ли ты ждешь. 

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 
Что ж ты девушкам спать не даешь? 

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 

Что ж ты девушкам спать не даешь? 
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«На городі чорна редька» 

 

На городі чорна редька,  
Чорна редька, чорна редька.  

Любить мене, мамо, Петька,  

Мамо, Петька ой як любить. 

Приспів: 
Ой, мамо, що буде  

Як він мене не візьме,  

Як він мене не візьме,  

Ой що буде!  
Ой, мамо, що буде  

Як він мене не візьме,  

Як він мене не візьме, 
Ой! Ой! Ой! 

На городі помідори,  

Помідори, помідори.  

Файні дочки у Федори,  
У Федори, у Федори. 

Приспів 

На городі огірочки,  
Огірочки, огірочки.  

Мабуть будуть сини й дочки,  

Сини й дочки, сини й дочки. 

Приспів 
На городі жовта диня,  

Жовта диня, жовта диня.  

Мабуть буду господиня,  
Господиня, господиня. 

Приспів 

На городі чорна редька,  

Чорна редька, чорна редька.  
На "Yamasi" грає Петька,  

Ой як гарно Петька грає. 

Приспів 
На городі в нас квасоля,  

В нас квасоля, в нас квасоля.  

Мабуть буде щастя й доля,  

Щастя й доля, щастя й доля. 
Приспів 
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На городі в нас цибуля,  

В нас цибуля, в нас цибуля,  
А під носа скрутять дулю,  

Скрутять дулю, скрутять дулю. 

Приспів 

На городі чорна редька,  
Чорна редька, чорна редька.  

Любить мене, мамо, Петька,  

Мамо, Петька ой як любить. 

Приспів 
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«Борщ» 

Слова: Оратанія   Музика: Оратанія 

 
Рано стала моя мила, 

Мені борщику зварила, 

Вона нічку не доспала, 

Мені їсти готувала: 
І пампушки, і галушки, 

І вареники й палюшки - 

Все робила моя мила, 

Тільки борщику не вміла. 
 

Приспів: 

Моя мила навчилась         | 
Варити борщ -              | 

Тепер я буду щасливий!     | 

Зранку, ввечері            | 

Я їм її борщ, це торч      | 
Смачний, гарний, красивий. | (2) 

 

До борща усе по-трошку, 
Треба взяти в руку ложку, 

Бульба, морква, часничок 

І, звичайно, бурячок. 

Наварила моя мила, 
Борщик милої то сила. 

Дістаю, хлопаки, шок, 

Коли їм її борщок! 
 

Приспів. 

 

Моя мила навчилась варити... 
 

Приспів. 

 
 

 

  



Свято  «Українська смакота»           Із досвіду роботи вчителя-методиста Семененко Н.В. 
 

11 
 

 

«Україна моя» 

 

Сонячно мріями квітне 
Небо високе, блакитне. 

Знов одягнула калина 

Пишне намисто гілля. 

Щедро добром колоситься 
В золотих хвилях пшениця. 

Все це моя Батьківщина, 

Це Українська земля! 

 
Україна моя - це пісні солов’їні! 

Україна моя -  щастя в кожній родині! 

Обереги святі, подаровані дітям. 
Україно моя,  ти найкраща у світі!  

Україно, ти найкраща у світі! 

 

Пісню, любов материнську, 
Славу квітучу батьківську, 

Що на козацьких могилах 

В диво волошках зійшла. 
Я лише зоряну мрію 

На рушники пересію, 

Щоб для дітей України 

В щасті земля розцвіла! 
 

Україна моя - це пісні солов’їні! 

Україна моя -  щастя в кожній родині! 
Обереги святі, подаровані дітям, 

Україно моя, ти найкраща у світі!  

Україно, ти найкраща у світі! 

 
 

 

 


