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«Масляну гуляємо – весну зустрічаємо» 

     Свято проводиться на засніженому шкільному подвір’ї. Посередині ігрового 

майданчика розмістили опудало Масляної. Воно яскраво прикрашене, одягнене 

в українському стилі, обмощене сіном і соломою. 

     На шкільному ганку стоять столи, накриті вишитими скатертинами. На 

столах стоять чайники з гарячим чаєм, миски і полумиски зі стравами: 

млинцями, варениками, пирогами.  

    На ганку дівчата в українських вишитих хустках, а хлопців немає. 

Дівчата: 

Свято починайте! 

Масляну вітайте! 

 

Ні, не можна починати, 

Треба хлопців погукати. 

 

А де вони поділися? 

Може, загубилися? 

 

Вони, мабуть, десь катаються, 

Бешкетують, розважаються. 

 

Хлопці, йдіть до нас співати, 

Жартувати й танцювати. 

(Гукають, але хлопців немає!) 
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А якщо ми погукаємо, 

Про млинці їм нагадаємо?! 

 

Кричалка: 

Ми дівчата – молодці 

І уже їмо млинці! 

 

(Із-за рогу школи на своєму «транспорті»: лижах, санчатах, льодянках 

виїжджають хлопці. Їх їзда кумедна, тому всі сміються.) 

Хлопці: 

Як про млинці почули – 

Відразу все забули! 

 

Ми весело катались 

І вже проголодались! 

 

Діти: 

Масляну гуляємо, 

Зиму проганяємо! 

 

Сьогодні весело у нас 

Масляну стрічаємо. 

Усіх, хто є на святі, 

Гаряче вітаємо! 
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Ой, морозе, не морозь! 

Ми тебе не боїмось! 

 

А морозная зима 

Щічки нам щіпає. 

З усіма погратися 

І мороз бажає. 

 

Сніжинки у небі, як зіроньки сяють. 

Співаночки в кожній родині співають. 

У дружньому колі дорослі і діти. 

Як нам не співати? Як не радіти? 

(Діти співають гуртом пісню «Масляну вітаємо») 

 

Вже набридла ця зима, 

Злиться баба не дарма. 

Хай весна зігріє всіх, 

Подарує радість, сміх. 

 

З Масляною, любі друзі, 

Щиро вас вітаємо! 

І найкращого у світі 

Щиро вам бажаємо! 

 

Щоб у вашім домі світлім 
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Квіти розквітали, 

І щоб дні ваші прийдешні 

Ще кращими стали. 

 

Щоб вам весело жилося 

Щоб все краще лиш збулося. 

 

Пісню гарну хочемо співати 

З Масляною всіх вас привітати! 

Усі діти у танок ставайте 

І у ньому весело кружляйте. 

 

(На подвір’ї школи діти танцюють веселий український танок з вишитими 

хустками) 

 

Щоб горе й біда від вас утікали, 

Невдачі і прикрощі дім обминали, 

У щасливій вашій хаті 

Щоб усі були багаті! 

 

Щоб лежали на столі 

Паляниці немалі. 

 

Щоб були у вас ковбаси, 

Молоко і сало, й м’ясо 
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І млинці і пампушки 

І пухнасті пиріжки. 

 

Щоб були в своїй оселі 

Всі щасливі та веселі. 

 

Всі діти в нас чудові, 

Всі прибрані, святкові 

Прийшли сюди на свято  

Зиму проганяти. 

 

(Діти гуртом співають пісню «Зустрічайте Масляну») 

 

Хай весна прийде на санчатах, 

Нехай снігу не буде багато. 

Не загрузне на мокрій дорозі, 

І зима її не заморозить! 

 

Сказала сорока з далекого гаю, 

Що пісню весняну діти співають. 

Усі завітали до нашого дому 

Послухати пісню оцю незнайому. 

(Батьки співають пісню, а діти танцюють «Шикидим») 

(Потім всі дружно переходять до опудала Масляної, становляться в хоровод) 
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Діти: 

Нехай Масляна палає, 

Веселить і зігріває! 

 

Мені дуже зиму жалко, 

Взимку гарно і не жарко. 

Дід Мороз, сніжок, санчата… 

Нащо зиму проганяти? (Плаче) 

 

Але ж час зими збігає, 

То нехай сама тікає. 

Нехай вогнище палає, 

Про весну нам нагадає! 

 

(Батьки запалюють Масляну) 

Діти вигукують кричалки: 

Гори, гори ясно 

Щоби не погасло! 

Гори аж до  неба, 

Нам гуляти треба! 

Гори, гори ясно, 

Щоби не погасло! 

Хлопчики й дівчата 

Весну зустрічайте! 
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(Навколо вогнища батьки, вчителі та учні водять хороводи, співають веселі 

пісні. 

Потім проводяться веселі змагання на засніженому подвір’ї.  Діти змагаються з 

командою батьків) 

1. Гра «Швидкий експрес» 

Хто швидше перевезе на санчатах свою команду. 

2. Гра-естафета «Лижа загубилась» 

Учасники команд на одній лижі повинні переїхати майданчик. 

3. Гра «Одягни свого друга» 

Учасники команд по черзі одягають рукавички своїм членам команди. 

 

Учениця: 

Ось закінчується наше свято, 

Знову хочем побажати 

На весь рік здоров’я й сили, 

Щоб не сумували, а лише раділи. 

 

Батьки запрошують усіх до святкового столу: 

До столу святкового ви поспішайте! 

Млинці та вареники тут наминайте! 

Хай Масляна буде щедра й багата! 

Почує весь край про сьогоднішнє свято! 
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Масляна 

 

Слова: Олександр 

Вратарьов 

Музика: Олександр 

Злотник 
 

 

Ой, дорослі і малята, 

Ой, ви хлопці і дівчата, 

Вас ми раді привітати, 

Добру пісню проспівати! 

Всіх запрошує на свято 

І широка, і багата, 

Масляна! Масляна! 

Масляна! Масляна! 

 

Приспів: 

А вже скоро в нас весна, 

Наче квітка чарівна. 

Вже не довго до тепла - 

До Петра і до Павла. 

Великдень в добрий час 

Поспішає вже до нас. 

А сьогодні - гай гуде! 

Щира масляна іде! 

 

Гуляй, Масляна, як треба, 

Не забудемо ми тебе 

І млинці твої гречані, 

І вареники в сметані! 

Ти співай, моя родино, 

Щоби жито уродило. 

Масляна! Масляна! 

Масляна! Масляна! 

 

Приспів. 

  

http://www.pisni.org.ua/persons/162.html
http://www.pisni.org.ua/persons/162.html
http://www.pisni.org.ua/persons/87.html
http://www.pisni.org.ua/persons/87.html
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Зустрічайте Масляну 

Слова: Михайло Назарець 

Музика: Михайло Назарець 

 

Ой, ти зимонько-зима, 

Вже пройшла Твоя пора. 

Треба весну зустрічати, 

На Масляну людей скликати. 

Приспів: 

Сьогодні Масляна прийшла, 

Всім людям радість принесла. 

Гуляй, народ, відпочивай 
І весну радо зустрічай (2-чі). 

Всіх запрошуєм на свято, 

Наша Масляна багата. 

Смачні з маслечком млинці. 

Покуштуйте їх усі. 

Приспів. 

Ой, ти, зимонько-зима, 

Провести Тебе пора. 

Поспішає вже весна, 

Всіх вітає Масляна. 

Приспів (2-чі). 

 

 

 

http://makrus-studio.com/

