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         Вчитель початкових класів СШ № 125 Федорова Т.А. 

  

       «Та прийдуть до тебе три празники в гості…» 
(Свято в 4 класі) 

(Учні заходять до зали під музику) 

Ведучий 1: Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати прекрасні 
традиції нашого народу. 

Здавна славився український народ соєю гостинністю, умінням 

дотримуватися звичаїв та обрядів. Уміли українці працювати, уміли і 
святкувати. 

Незабаром почнуться найповажніші народні свята. Різдво 

Христове, Василя та Водохреща. Сьогодні ми з вами побачимо,  як 

прийшли три празники в оселю поважного господаря, його дбайливої 
господині та їхніх діточок. За українським звичаєм ці свята відзначають 

у родинному колі.  
 

Прийшов вже січень славний 

Й свята чудові, незвичайні! 
Згадаймо ж нині разом всі 
Різдвяні свята чарівні! 

 

Як у Святвечір скрізь лунали 

Колядки давні голосні. 
А в Щедрий вечір засівали 

Зерном світлиці нам усі. 
 

Зі святами Вас усіх хто в залі, 
Щастя Вам й тепла в оселі, 

Хай не штормлять життєві хвилі, 
Щоб були завжди ви щасливі. 

 

Як за врочистими столами 

Раділи святам і зимі. 
Щоб люди завжди шанували 

Звичаї рідної землі. 
 

Ведучий 2: Один з найвеличніших днів святого календаря є Різдво 

Христове. Розпочинається воно опівночі після Святвечора з 6-го на 7-

ме січня. До Святвечора кожна родина готується протягом тижня. 



Ввечері, коли зійде перша зоря, сідають вечеряти. Усі страви пісні. 
Обов’язковою стравою є кутя. Нею закінчується піст. 

За вечерею збирається вся родина. Таке родинне зібрання є 

символом домашнього вогнища, благополуччя, згуртованості. Цього 

вечора діти несуть дідусеві та бабусі, своїм хрещеним батькам, святу 

вечерю та Коляду.  

 

Із святами величними, 

Зі святами урочистими 

Вас вітаєм нині ми - діти України! 

З ними приходить радість 

В кожну хату й всюди. 

Як в часи минулі, знов святкують люди. 

 

Пісня: «Добрий вечір тобі, пане господарю» 

 

Ведучий1:  Прийміть побажання сердечні і щирі, 
Щоб добре жилося з любов’ю у мирі. 
Хай легко працюється, добре живеться, 

Все вміється, можеться і удається. 

  

Кому не щастило, нехай пощастить, 

В кого щось боліло нехай не болить. 

Щоб більш не бриніла сльоза на очах, 

Усмішка хай сяє на ваших устах. 

 

Ведучий2:  Грають, співають українські села,  

щоб кожна родина була весела.  

Загляньмо і ми до такої оселі, 
чи справді там люди щасливі й веселі. 

 
(На сцені з’являються господиня з діточками) 

 

Дитина:   Сипле і сипле сніжок за вікном, 

Вечір на землю тихенько зійшов. 

 

Господиня:  - Давайте, дітоньки,  хату прибирати до Святвечора. 
 (Мати кладе на стіл цукор і час6ник, а під скатертину трошки сіна, а на стіл ставить 

кутю) 

 



– Оце кладу цукор на куточок столу, щоб життя в нас було 

солодке і довге, а зубочки часнику – це ви мої дітки: щоб жили у 

родині, всі разом біля своєї матері  в любові і згоді, вкупі, як ці зубочки 

часнику.  

 
 (Заходить господар з пшеничним снопом в руках) 

Господар:  Різдвяна зоря зазирає до хати. 

Хай буде на радість ця хата багата. 

 

Син:   А чом пшеничний сніп, тату,   

Ви принесли сьогодні в хату? 

 

Господар: Почесний це Дідух – 

У нього предків славний дух. 

Дідух єднає у Святвечір 

Живих й померлих за столом, 

Це символ хліба, символ праці 
З старих часів до нас дійшов. 

 

Син:   А нащо сіна ми поклали 

Під скатертину на столі? 

 

Господиня: Щоб люди завжди пам’ятали. 

Спочив Христос колись в яслі. 
Спочив на сіні у Вертепі. 
Син Божий, всього світу цар. 

І пастушки Його вітали, 

Принісши щирий, скромний дар. 

 

Господар: Вже перша зірка зійшла, пора вже вечеряти! 

 

Господиня: Зараз я ставлю кутю на стіл, щоб вистачало на 

свято усім. 

 

Дочка:  А це кутя стоїть медова. 

І з медом, маком є й горіх? 

 

Господиня: Так, доню, страва це святкова – 

Знак злуки членів роду всіх. 



 

Дочка:  А багато ще страв буде мамо? 

 

Господиня: Їжа святкова з дванадцяти страв – 

Все, що рік минулий надбав.  

Рибу, боби, гриби, пироги, 

Щоб обминали наш двір вороги. 

Кашу ячмінну, картоплю, узвар. 

Щоб уродився добрий товар. 

З капустою вареники, картопляні печеники, 

Підливу з часником, хрін з червоним буряком, 

Голубці із перцем та все з щирим серцем. 

 
(Чути дзвін і  стукіт у двері. Господар відчиняє двері. На порозі стоять 

колядники.) 

 

Дзвонар:  Коляда, коляда відчиняйте ворота! 

В дім колядники зайдуть і добробут принесуть. 

А хто воріт не відчиняє того жаль спіткає. 

 

Звіздоноша: Ми прийшли в цей дім,  

Щоб добра і злагоди побажати всім. 

У цьому домі доброму чи дозволите колядувати, 

Колядувати, дім звеселяти, Різдво славити?! 

 

Господар та господиня:  Запрошуємо Вас колядувати і нас 

порадувати. 

  

Колядки колядують «Добрий вечір, люди» 

 

Звіздоноша: Ми прийшли Вас привітати і про свято розказати. 

Про святе Різдво Господнє ми розкажемо сьогодні 
Мир і спокій в кожнім домі,  
Де немає місця злому. 

Для старого і дитини 

Весь світ нині звеселився 

Бо син Божий народився. 

 

Дзвонар:  По всьому світу настала новина. 

Діва Марія Сина родила. 



В яслах положила, сіном притрусила. 

Господнього Сина! 

 

Зійшли янголи з неба до землі, 
Принесли дари Діві Марії. 
Три свічі воскові, ще й ризи шовкові 
Месії Христові.  

 

Прийшли три царі з східної землі, 
Принесли дари Діві Марії. 
Покірно складають і поклін віддають.  

Ісусові Христові. 
 

Ведучий 1 :  По всій Україні пісня гомонить, 

Христос народився – радіє весь світ! 

Вся наша країна його прославляє, 

Слава Україні! Христос ся рождає! 

 

Всі:   Славімо його! 

 

Пісня «Нова радість стала» 

 

 Колядник Бажаємо вам веселих свят і вашим родинам. 

Нехай радість засіяє в кожнім домі нині. 
Усі прикрощі й нещастя хай ваш дім минають. 

Веселіться усі разом! Христос ся рождає! 

 

Ведучий 2: Святкують радість, що Христос родився, 

Що в яслах на сіні Він для нас явився. 

В святковий цей вечір, в щасливу годину, 

Вітаєм дорослих, малечу, кожну родину! 

 

Пісня: «Колискова Діви Марії» 

 

Ведучий 1:  Нехай радість і добро несе тиха ніч свята. 

Хай освітлює вам шлях зірка золота. 

Нехай вам засяють Різдвяні вогні. 
         Здоров’я  й добробуту вашій сім’ї!  

 



Нехай цей день, а також рік завжди буде веселим! 

І Божа щира благодать завжди буде в оселях. 

 

Хай заходять у оселі радість, злагода та спокій 

І любов на довгі роки. 

 

Всі:  Христос народився! Славімо його! 

 

Пісня «На Різдво Христове Ангел прилетів» 

 

Ведучий 2: За Різдвом Христовим наступає другий празник – 

Новий рік. А ще він зветься празником Святого Василя. 

  

Рік Новий ступає по землі,  
Сипле сніг на ноги дітворі. 
Вітаємо всіх із Новим роком! 

Хай щастить вам із кожним кроком! 

 

Хочете вірте, хочете ні – 

Уже на білому коні 
Появився Новий рік. 

Веселий, як торік. 

В українській вишиванці, 
 Заблищав, як промінь вранці. 

 

Зичим Вам на Новий рік, щоб щасливий був Ваш вік. 

І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. 

Щоб жили ви у достатку 

Мали хліб і теплу хатку. 

Щоб вас люди поважали, 

Рідні діти шанували. 

 

Пісня: «Україна колядує» (Танок) 

 
 (Чути стукіт і тупотіння. Голоси  здалеку)  

Василь:  -Чи вдома пан господар? 

 

Господар: -Вдома. 

 



Меланка:  Ой господар, господарочко, пустіть в хату 

Меланочку! 

    Меланочка чисто ходить і нічого не пошкодить!  

Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє! 
(Входить Меланка з Василем)  

 

 

Василь:  А на Меланки печуть оладки, 

Та не ламайте – цілі давайте! 

Наша Меланка господиня, 

На ополонці ложки мила. 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

 

Щедрувальник 1 А учора із вечора 

Пасла Меланка та й два качури. 

Та й пасучи, загубила, 

Шукаючи, заблукала… 

 

Всі:   Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

 

 Господар: А що то так тупає там? 

 

Меланка:  Та це наша коза – пустіть її погрітись, а то в неї 
вже роги і копита змерзли! 

 

Господиня:  Та вона нам всю підлогу попсує! Вазони погризе!   

Не можемо пустити! 

 

Василь:  Та вона в нас така гарна, така розумна, така весела! 

 

Коза:  Де коза ходить там жито родить, 

Де не буває, там вилягає. 

Де коза туп-туп, там жита сім куп. 

Де коза рогом , там жито стогом, 

Де коза хвостом, там жито кустом.  

А де коза пасеться, там достаток ведеться! 

 



Господар:  Ну то заходьте! 
(Вбігає коза пританцьовує і співає) 

 

Коза:  Я коза периста, маю років триста. 

Всім у ріднім краї радості бажаю. 

Ой щось мені погано,  мабуть помираю… 

 

Меланка:  Коза моя козонько, червоная розонько.  

Лежиш ти не дише, тільки хвостиком колишеш. 

З горки на гірку скакала, копиточки позбивала, 

Неживою стала… 

 

Щедрувальник 1: Чи немає у вас доктора-лікаря,  

Чи якогось коновала-аптекаря? 

Щоб наша мила коза 

На копиточки стала. 

 

Господарка: Ой устань, устань козо, та й струсися, 

Пахучим сінцем пригостися. 

На радість нашому дому звеселися. 

 
(Коза встаючи, промовляє) 

Коза   Дякую господарю і господині, 
Хай буде достаток у вашій родині. 
Буду вам пісні співати 

І серця всім звеселяти.  

 

 Щедрувальник  2: Дай Вам Боже Щедрого вечора на Меланки, 

Міцного здоров’я на Святого Василя, 

Та веселого настрою на Водохреща. 

 

Щедрувальник  3: Хай буде ваша хата радістю багата. 

І смачними пирогами і веселими піснями. 

Щоб родилось все у полі, 
Хліба, щоб було доволі. 
Щоб було у вас в стіжку, 

В ложці, в мисці і в колисці.  
 

Всі:   Щедрий вечір,  добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я!     



 

Пісня «Щедрик-щедрівочка» 

Ведуча: З давніх-давен  вважалося що Новий рік приносить 

людям щастя, здоров’я, багатство. Вранці 14 січня щедрували лише 

хлопці; щедро посипаючи в хаті зерном, що символізувало довге життя 

та добробут. 

 

Наступає Новий рік,  

І йому м’якеньку постіль 

Застилає білий сніг. 
Хай ведуть вас всі дороги 

У цікавий світ. 

Успіх, слава й перемоги 

З вами поруч завжди йдуть. 

 

Нам би хотілось в Новоріччя, 

Щасливі бачити обличчя. 

І щоб в очах світилась віра, 

Любов, Надія і Довіра. 

 

Пісня «Старий рік минає»   

А я хлопець український,  

ще й козак нівроку! 

Я прийшов вам віншувати в День Старого року 

Новий рік настає, Старий утікає. 

Слава Україні! Христос ся рождає! 

Славімо його!   

 

Посівальник 1:  Нас послав Святий Василь 

Засівати в заметіль. 

Й особливий дав наказ, 
Щоб засіяти і в Вас! 

Ще й навчив казати так: 

На кохання сієм мак, 

Сієм жито на добро, 

А для сміху ось пшоно. 

На здоров’я вам овес, 

Щоб був кріпким рід увесь. 

А від заздрісних осіб. 



Сієм Вам пшеничний хліб! 

Сієм, сієм засіваєм, 

З Новим роком Вас вітаєм!     

 

Посівальник 2: Сійся родися жито, пшениця, 

Жито, пшениця, всяка пашниця. 

Картоплі по стелю, льон по коліна, 

Щоб у Вас ніколи голова не боліла. 

На щастя, на здоров’я,  на Новий рік! 

 

Посівальник 3: Благослови Боже,  ще й цей Новий рік, 

Щоби був щасливий кожний чоловік!   

Сію, вію, повіваю,  

З Новим роком Вас вітаю! 

Хай завжди буде у будень і в свята, 

Ваша родина щаслива й багата.   

Щоб росли здорові діти, 

Аби мир був в цілім світі! 
 

Ведучий 1: Завершальним акордом Різдвяно-новорічних свят є 

Голодна кутя, Голодний Святвечір, що припадає на 18 січня. 

А 19 січня – Водохреща (Йордан). Цього дня люди ходять гості 
один до одного. На Водохреща зазвичай наставали найміцніші 
«Йорданські морози». Водохрещенська вода вважається цілющою.  

 

Там на річці, на Йордані, 
Там Господь Христос хрестився, 

З рук Хрестителя Івана 

У святій водичці вмився. 

Нехай Хрещення Господнє в хату 

Радості вам приносить багато, 

Розбудить приспані надії. 
Добром і щастям вас засіє. 

Щоби  Ісус, що охрестився, 

Завжди в потребі заступився. 

За весь ваш рід і за родину, 

Й за нашу неньку Україну. 

Щоб Йорданська вода вам сили додала! 

Щоб цілий рік у вашій хаті був достаток! 



Покропимо Вас водою, щоб душа була молодою, 

Віднині і повік, щоб довгим був Ваш вік. 

 

Вода хвилюється, цілющою стає, 

Добром, любовья заблищить краплина, 

Всьому навколо сили додає.  

Із серця радість наче пісня лине. 

 

А тепер сюрприз для Вас, 

Веселий танець цей від нас! 

 

Український танок  

 

Пошли нам Боже, маленьким дітям 

Щастя здоров’я на довгії літа. 

Щоб виростали розумні і сильні, 
Душею чисті і серцем вільні. 
Щоб нам світила зіронька долі, 
Щоб ми не знали лиха ніколи. 

 

Хай життя в країні стане  

І стабільним, і заможним. 

Щоб життя нам Богом дане, 

Міг прожить достойно кожний. 

З Новим роком! 

 

Ведуча:   20 січня на Івана  Хрестителя (Предтечі),  казали: 

«Прийшов Іван Предтеча  та й забрав свята на плечі». 

 

А на завершення нашого свято прозвучить пісня 

 «Під Новий рік». 

 

Пісня «Під Новий рік» 


