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Всечесніші отці та  дорогі друзі – катехити подаємо до Ваших 

мистецьких сердець і рук,  роздуми, розважання у Великому Пості

та сценарії до свят весняного періоду.

До збірника увійшли сценарії укладені чи віднайдені катехитами:

Вікторією Марко, Марією Витівською, Галиною Крисько, Наталією 

Кулиняк, Оксаною Ляховин та Ольгою Герило.

Дякуємо всім катехитам, хто дарував свій час і талант

на виготовлення посібника. 

Запрошуємо до творчої праці над випуском наступних збірників сценаріїв 

до свят літнього, осіннього та зимового періодів у році.

(Подавати сценарії до Єпархіальної Катехитичної Комісії)

ВЕСНА З БОГОМ
збірник сценаріїв

до свят весняного періоду
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Великий Піст – це чудовий час, який ми всі любимо. Це час очищення, 
навернення, радості і подяки Богові за все. Головне у Пості – це не утримання від 
їжі, а заміна матеріальної їжі духовною: збільшення часу для молитви, читання, 
розважання. Піст з’єднаний із молитвою та готовністю до добрих діл. Це час 
духовного вдосконалення. Це мандрівка до Воскресіння. Це – «духовна весна». 

У часі Великого Посту молимось молитву св. Єфрема, яка найкраще і 
найпростіше відображає суть і дух цього благословенного часу. 

Молитва святого Єфрема
Господи і Владико життя мого! 
Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від мене. 
(Доземний поклін).
Духа чистоти, покори, терпеливости й любови даруй мені, слузі твоєму. 
(Доземний поклін ).
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, 

бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. 
(Доземний поклін).
Боже, милостивий будь мені грішному!
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене! 
Без числа нагрішив я, Господи, прости мені!
 (12 разів).
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я 

і пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости й любови 
даруй мені, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не 
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. 

(Доземний поклін).
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Важливе запитання
Дійові особи: Автор, 1-ий, 2-ий, 3-ій, 4-ий, 5-ий
Автор: Скільки  тобі  років?
Як часто ми чуємо це запитання. Але число прожитих років – це не головне. 

Найголовніше те – як вони були прожиті. Якщо наше життя підпорядковане Божій волі, 
якщо в житті нами керує Дух Святий, то ми можемо бути впевнені в тому, що плоди 
будуть добрі. Але часто життя не має ніякої  ціни, тому, що воно прожите для світу, а не 
для Бога.

Скільки років тобі?
1-ий: Можливо ти скажеш: 17
Ось пора юності перед тобою в проміннях весняного сонця. Ти думаєш, що можеш 

насолоджуватися своїм життям. Що можеш щось отримати  від своєї юності.  Дорога 
душе, якщо ти хочеш щось отримати, тоді віддай своє серце Ісусові. Життя твоє ще 
попереду, присвяти його Йому і буде в тебе благословенне життя.

Автор: Скільки тобі років?
2-ий: Тобі вже 25.
Час навчання вже закінчився, у тебе повнота сил. Але чи вибрав ти Ісуса кермовим 

на кораблі свого життя? Чи ти покладаєшся на власну мудрість і силу? О, друже мій, в 
житті  стільки підводних скель і рифів! Якщо на борту у тебе немає кермового, тоді ти 
неминуче потерпиш крушіння. Прийми Христа за кермового в житті.

Автор: Скільки  років  тобі?
3-ій: Відповіш ти – 45.
Чи знаєш тоді, що вже переступив верхівку, що вже помалу спускаєшся по 

західному схилу? Діти твої виросли. Але, що вони бачили в тобі? Чи вибрав ти Господа 
своїм супутником? Чи все ще йдеш без Нього? Якщо ти не прийняв ще Господа, не 
відкладай цю справу. Як тільки ти почав спускатися з верхівки життя, будеш котитися 
все швидше і швидше. Але використовуй час, час благодаті! 

Автор: Скільки тобі років?
4-ий: Ти не поспішаєш з відповіддю – 60.
Помалу падає сніг старості на твою голову. Волосся твоє посивіло. Ти вже 

переконався, що ти вже не той, яким був раніше. Але чи справдилася в твоєму житті 
обітниця: ”І до сивини вас носитиму”? Чи не хочеш ти подумати про те, що служить 
миру твоєму?

Автор: Скільки років тобі?
5-ий: 75 – так голосить відповідь.
Це прекрасний вік. Ти проминув вже першу межу міці («Дні віку нашого 70 років, 

а як при силі – 80 років…» - 90(89) псалом). Ти наближаєшся вже до другої межі. А який 
плід твого життя? Чи дорогоцінне це життя? Ти втомлений, багато небезпек промайнуло 
за прожиті роки. Багатьох з тих, кого ти знав в юності, вже нема. Але чи став Ісус твоїм 
жезлом і посохом? Чи жива в тебе надія?

Автор: Скільки тобі років?
Чи було твоє життя ходженням перед Богом? Чи принесло твоє життя плід для 

Бога? В Біблії сказано про плоди в твоєму житті, якщо воно належить Богові: ”А 
плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, 
здержливість ”(Гл. 5,22).

Якщо ж немає в тобі цього, то чи молодий ти чи старший - навернися, щоб те, що 
належить тобі прожити, ти прожив з вірою в Сина Божого, Котрий із любові до тебе 
страждав і помер на Хресті. Пам’ятай про це. 
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Серце чисте сотвори в мені, Боже
Автор: Жив-був чоловік. І було у нього серце, як у всіх людей. Але не дуже він його 

цінував і дбав про нього. Тому у його серці завелися 5 норовливих мешканців. Організували 
вони в серці свою думу, заполонили розум, розпустили язик, зробили людині різноманітні 
маски на всі випадки життя. І взагалі, встановили свій порядок, провели ряд конференцій по 
обміну досвідом щодо забруднення серця і думок, запросили на постійне місце роботи ряд 
видатних діячів брудного мистецтва. Коли конференції та зібрання закінчились, зібрались 5 
сестер у себе вдома.

Гордість: О, сестрички, які ми з вами визначні, як багато ми зробили, скільки нагород 
і похвальних листів заслужили. Ми на всю душу прославились, нас всі пізнають і в газетах 
про нас пишуть. Я просто горда за себе і за вас!

Гнилі слова: О, а якого жаргончика я встиг понабиратись! Це круто! Мій язик так і 
плеще ерудицією. Тепер я в своїй мові буду використовувати найновіші винаходи словесності. 
Особливо мені подобаються такі як: «Ти чо гониш!», «Блін, знову на вуха вішає!» і багато 
інших.

Роздратованість: Точно-точно! Ці влучні вирази викликають в серцях гнів та осуд. 
Так приємно спостерігати, коли людина від гніву червоніє як буряк і просто готова розірвати 
свого співрозмовника на кусочки.

Лицемірство: Скільки масок ми наділи на обличчя людей! Тепер точно ніхто не 
здогадається, що на серці в тої чи іншої людини. Я закінчила найвищу школу лицемірства 
і одержала золоту медаль на міжнародному конкурсі «Лицемір-Притворщик». В моїх 
найближчих планах – відкрити курси по лицемірству.

Заздрість: Це звичайно добре, що ти отримала вищу лицемірську освіту, я тобі 
дуже заздрю. Але все таки я талановитіша від тебе і народилася такою загребущою і 
завидющою, що мені не треба було цьому вчитись. У мене дуже багата рідня: ось тітка моя 
– Ненажерливість, двоюрідні сестри «Давай-Давай», два дядьки Жадібність і Скупість і всі 
стараються тільки для себе. Головний наш девіз: «Возлюби себе всім серцем своїм, всією 
душею своєю».

Гордість: Сестри, ми такі видатні! О так, так! Ми так чітко показали свою працю в 
характері нашого господаря, що тепер нас можна впізнати прямо в лице. Але існує реальна 
небезпека для нас бути вигнаними із цього дому. Хоч господар наш – такий собі шалапут, 
грішник, але він – християнин.

Заздрість: Так, і совість у нього останнім часом озвіріла, гризе його і гризе. Ще трохи 
і може надумати піти до Сповіді!

Лицемірство: Ой, людино, людино, зупинись, для чого ти слухаєш цю буркотливу 
совість? О, для чого ти падаєш на коліна? Для чого плачеш і видаєш своє справжнє лице? Ти 
що, відмовляєшся від мене? Але ти засуджуєш себе на те, що твої почуття будуть написані 
на твоєму обличчі. О, я вмираю, він стер мене із свого серця!...

Роздратованість: Ой, йой-йой! Він сповідається сокрушенним серцем і відмовляється 
від гніву і злості і … роздратованості! Ох, Кров Христа і мене змиває з його серця.

Гнилі слова: Людино, чому ти береш Святе Письмо? Хіба тобі моєї лексики 
недостатньо? Ти ж без моїх слів втратиш повагу своїх друзів?! Ой, я не можу встояти перед 
чистотою слова цієї Книги…

Гордість: Ой-йой-йой! Розплакався, розчулився, зовсім став безхарактерний і 
безхребетний, немічний. Як вівця, дивитись гидко, не залишусь я в твоєму серці. Боюсь 
благодаті, яку Бог дає смиренним. Я гордо виходжу з твого серця!

Автор: Так людське серце було очищене і обмите в сльозах покаяння, радість наповнила 
його і Господь сам поселився в ньому. Слово Боже, сповідь гріхів і молитва віри визволили 
цю душу. І Господь сотворив чисте серце у цій людині. Закличмо і ми всі до Господа словами 
царя Давида: «Серце чисте сотвори в мені, Боже, й Духа правого обнови в нутрі моєму!»
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Християнський браслет
Чорний: Колись людина була святою і чистою. Такою сотворив її Бог. Але людина 

не послухалась Бога, втратила свою святість і з тих пір люди народжуються грішними: 
«Всі бо згрішили й позбавлені слави Божої» (Рим.3, 23)

Чорний колір – колір пітьми. Він означає наше грішне серце.
Червоний: Але Бог не покинув своє творіння. Він спілкувався з людьми і дав їм свої 

заповіді, та ніхто їх не виконував. Ніяка жертва не могла покрити провину людства. І тоді 
Бог послав у світ Свого Сина, який став спокутуваною жертвою. Червоний колір – це колір 
крові, тієї крові, яку пролив Ісус на Голготі, щоб очистити наше чорне грішне серце.

«А коли ходимо у світлі, як він сам – у світлі, ми маємо спільність один з одним, і 
Кров Ісуса Христа, його Сина, нас очищує від усякого гріха» (1 Ів.1,7)

Білий: Наступний колір – це білий. Він символізує наше чисте серце після того, як 
ми просимо в Бога прощення і приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя. Бог обіцяв 
в пророках: «Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг; коли б, 
мов кармазин, були червоні, стануть, як вовна» (Іс.1,18)

Голубий: Голубий колір – колір води. Він символізує хрещення. Людина, 
яка увірувала в Ісуса Христа, вступає в завіт з Богом і приймає хрещення, стаючи 
християнином: «Покайтесь, і нехай кожний із вас охреститься…» (Ді 2, 38)

Зелений: Зелений колір – колір рослин, нагадує нам про духовний розвиток. Як 
посіяне в добру землю зерно, ми повинні зростати у вірі і приносити плоди, як написано: 
«Ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа» (2 Пет.3,18)

Жовтий: І останній колір – жовтий. Це колір золота. В Святому Письмі написано, 
що Бог приготовив нам мешкання – новий Єрусалим. «Вулиці міста – чисте золото, як 
прозоре скло»

І кожний, хто живе з Богом, має життя вічне в небесному Царстві, разом з Богом.
«Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує 

в нього, не загинув, а жив життям вічним» (Ів.3,16)

Один тільки раз
Дійові особи:  Автор 1, Автор 2.
Автор 1: Один раз – це нічого, - так говорить диявол, спокушуючи людей гріхами. 

Так часто люди говорять, погоджуючись робити гріх. Один раз тільки – це не страшно, 
Бог простить.

Автор 2: Інші роблять ще гірше. Безумовно, пізніше я буду доброю, порядною 
людиною. Буду берегти себе від гріха, але тепер один тільки раз можна зробити 
гріховний вчинок, проти правди, бо це ж тільки один раз.

Автор 1: Дорогі брати та сестри! Чи правда це? Чи правда, що недобра справа, 
зроблена один раз, не має ніякого значення для нашого життя і навіть для вічності?

Автор 2: Подумайте… Адам тільки один раз згрішив у раю. Що ж вийшло з цього? 
Все людство загинуло в Адамі… Страждання, стогін і в кінці – смерть.

Автор 1: Жінка Лота один тільки раз оглянулась і залишилась соляним стовпом аж 
до страшного суду.

Автор 2: Ісав тільки один раз знехтував своїм первородством і був залишений 
Богом назавжди.

Автор 1: Ананій і Сапфіра один тільки раз погодились сказати неправду Духові 
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Святому і вони попали під вічний осуд.
Автор 2: Юда один тільки раз зрадив Христа.
Автор 1: Каїн один тільки раз вбив свого брата Авеля.
Автор 2: Ісус Христос один тільки раз вмер на Голготі і воскрес також один тільки 

раз. Один раз Він явиться по церкву, один тільки раз сяде на престолі слави судити світ.
Автор 1: Грішник один тільки раз повинен зробити рішення йти вслід за Христом, 

або бути проти Нього один тільки раз.
Автор 2: Один тільки раз тобі доведеться вмерти і стати перед судом один тільки 

раз. Один тільки раз одержите вічне життя, або вічні муки також один тільки раз.
Автор 1: Дорогі брати і сестри! Ми сподіваємося, що ви достойно оцінили 

значення слів: «один тільки раз» і один раз і назавжди зрозуміли, які це важливі слова.

Лахмітник, Лахмітник, Христос…
Автор: Одного разу, будучи в зборі молодих людей ми мали нагоду почути історію, 

яку розповів нам  один молодий християнин. З тих пір минуло вже декілька років, і ми 
більше його вже не зустрічали, але дивну розповідь, яку ми почули з його уст хочемо 
розповісти і вам.

Християнин: Я бачив дивне видіння. Мені не дає спокою ця історія, тому що 
ні мій розум, ні почуття, ні моя мова не могли б створити нічого подібного цьому. У 
п’ятницю ранком, ще до світанку, я бачив молодого чоловіка, сильного і красивого. Він 
йшов по вулицях міста. Перед собою він віз візок, заповнений новим яскравим одягом, 
і він кричав ясним, чистим голосом:

Лахмітник: Ганчірки! Ганчірки! 
Християнин: І цей голос був настільки чистий і прекрасний, що повітря ранку 

здавалося занадто похмурим, а світанок - мутним у порівнянні з цією музикою!
Лахмітник: Ганчірки! Нові в обмін на старі! Я заберу ваш зношений одяг і дам 

вам новий! Ганчірки!
Християнин: “Оце так,” - подумав я про себе. Адже це був високий, сильний, 

здоровий богатир, і очі його сіяли розумом. Невже не можна було знайти заняття 
краще, ніж працювати лахмітником? Я пішов за ним. Мене долала цікавість. І я не був 
розчарований. Незабаром Лахмітник побачив жінку, що сидить на ґанку свого будинку. 
Вона плакала, важко зітхаючи і схлипуючи, занурившись у свою носову хустку. Її серце 
розривалося на частинки, і вся її фігура виражала безмірне горе. Лахмітник зупинив 
візок. Тихо підійшов до жінки, обережно ступаючи по дворі серед старих банок, 
зламаних іграшок і мотлоху, і м’яко промовив:

Лахмітник: Віддай мені свою ганчірку, я дам тобі іншу”.
Християнин: І з цими словами він вийняв носову хустку з її пальців. Вона підняла 

голову, і він поклав на її долоню шматок льняної тканини, такий чистий і новий, що він 
сіяв на сонці. Жінка в здивуванні дивилася то на нього, то на подарунок. І потім, знову 
покотивши свій візок, він зробив щось дивне. Він приклав її стару, брудну і мокру хустку 
до свого обличчя і заплакав. Він ридав так само голосно і безутішно, як тільки що вона. 
Його плечі тряслися від горя; вона ж більше не пролила ні сльозинки. У мене захопило 
дух, і я йшов за Лахмітником, що схлипує, як дитина. А Лахмітник і далі продовжував 
свою звичну роботу.

Лахмітник: Ганчірки! Ганчірки! Нові в обмін на старі!
Християнин: Через якийсь час, коли небо над дахами будинків посіріло і можна 

було розрізнити рвані фіранки в чорних вікнах, Лахмітник наткнувся на дівчинку. Її 
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голова була забинтована, очі порожні. Крізь пов’язку сочилася кров, і струмок крові стікав 
по щоці. Лахмітник глянув на неї з жалем, дістав зі свого візка красивий жовтий капелюшок 
і підійшов до дівчинки.

Лахмітник: Віддай мені свою ганчірку, я дам тобі іншу”.
Християнин: Дитина тільки дивилася на нього в здивуванні, коли він розмотував 

бинт із її голови і пов’язував на свою. Капелюшок він надяг на дівчинку. І мене вразило 
те, що я побачив: разом з пов’язкою пішла і рана! Тепер через його брову струменіла кров 
- більш темна і густа - його кров! Але він і далі продовжував:

Лахмітник: Ганчірки! Ганчірки! Забираю старі ганчірки!
Християнин: Так кричав плачучий, стікаючий кров’ю, сильний, розумний Лахмітник. 

Зійшло сонце, і Лахмітник, здавалося, квапився усе більше і більше.
Лахмітник: Ти збираєшся на роботу? 
Християнин: Запитав він у чоловіка, що стояв, притулившись до стовпа. Чоловік 

тільки похитав головою.
Лахмітник: У тебе що, немає роботи?
Чоловік: Ти при своєму розумі? Хіба ти не бачиш, що у мене немає руки?! 
Християнин: Чоловік  відійшов від стовпа, показуючи правий рукав своєї куртки. 

Рукав був порожній, мляво засунутий у кишеню. У нього і справді не було руки.
Лахмітник: Послухай, віддай мені свою куртку і візьми мою.
Християнин: У його голосі було стільки влади і спокою! І однорука людина зняла 

куртку. Те ж саме зробив і Лахмітник - і я здригнувся, побачивши, що  рука Лахмітника 
залишилася в рукаві його куртки, і коли людина надягла її, у нього були дві здорові руки, 
сильні і могутні. Але в Лахмітника залишилася лише одна.

Лахмітник: Іди, працюй.
Християнин: Сказав Лахмітник до чоловіка. Потім він побачив п’яницю, що лежав 

без свідомості під армійською ковдрою згорблений, висохлий, хворий старий. Він забрав 
його ковдру й огорнув навколо себе; п’яниці ж залишив новий одяг. Тепер мені вже 
приходилося бігти, щоб встигати за Лахмітником. Хоча він і плакав ридаючи, стікав кров’ю 
з рани на чолі, штовхав візок однією рукою і спотикався як п’яний, падаючи і піднімаючись 
знову, виснажений, старий і хворий, усе-таки він рухався дуже швидко. Нетвердою ходою 
він йшов по вулицях міста, милю за милею, поки не підійшов до окраїни, потім направився 
далі - за межі міста. Я плакав, бачачи як він змінився. Мені було боляче від його горя. І все-
таки я хотів довідатися, куди він так квапиться і навіщо. Маленький, згорблений старий 
- він йшов на смітник. Він прийшов на міський смітник. Я хотів підійти і допомогти йому, 
але  замість  цього ховався десь позаду. Він піднявся на пагорб. З немислимою працею 
розчистив собі невелике місце серед сміття. Зітхнув і ліг. Він поклав голову на носову 
хустку і куртку й укрився армійською ковдрою. І помер… О, як я плакав, коли зрозумів, що 
його більше немає! Я кинувся в стару машину, я волав і стогнав від безнадійності, тому що 
я вже полюбив цього Лахмітника. Всі інші обличчя начебто зів’янули в порівнянні з ним, 
я не міг жити без нього; а він помер. Я плакав, поки не заснув. Я не знав, що проспав усю 
ніч п’ятниці, усю суботу і ще одну ніч. Але в неділю ранком я раптово прокинувся. Світло 
чисте, сильне, нещадне, вдарило мені в обличчя, і щулячись від цього світла, я побачив 
останнє і саме велике чудо. Я побачив Лахмітника! Він акуратно складав ковдру, у нього на 
чолі був шрам, але він був живий! І більш того, зовсім здоровий! Не залишилося сліду ні від 
старості, ні від хвороб, і весь старий одяг, що він зібрав тоді, тепер сіяв чистотою і свіжістю! 
І тоді я схилив голову, і, усе ще здригаючись від побаченого, підійшов до Лахмітника. Із 
соромом назвав я своє ім’я, тому що поруч з ним я мав жалюгідний вигляд, потім зняв весь 
свій одяг і сказав йому: “Одягни мене”. І він одягнув мене. Мій Господь, він дав мені новий 
одяг, і я сам чудово змінився поруч з ним, поруч з Лахмітником, поруч з  Христом!
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Шлях на Голготу
ДІЯ I
(Єрусалим. Марія під Голготою.)
Марія: Котрий вже день не бачу Сина. В невіданні зболіло серце. Хоч би Іван 

скоріше повернувся. Пішов, розшукує Ісуса. Заскучив, знудився за Ним. А я з тобою 
мовчазна Голгото. Гнітюча й грізна ти. І віє холодом самотності від тебе. Немов тягар 
людських провин нависла ти над світом. І як же маю знак той розуміти, що тільки в 
цьому місці зміг Іван знайти недороге житло.

(Входить Марта)
Марта: Вітай, Маріє! Я тебе насилу розшукала (оглядається). Сховалася в таку ти 

глушину.
Марія: Ох, Марто, Марто, це рука Господня, певно тут мене сховала. Тривога наче буря 

не вщухає в серці. Напевно ти щось знаєш про Ісуса. Я бачу, - знаєш, знаєш – тож кажи.
Марта: Нарешті сталося, Маріє! Який тріумф, яка велика перемога! Єрусалим 

вітав Ісуса як Царя. Стелив Йому під ноги одіж і пальмове віття. Народ проголосив Його 
царем Юдеї. Вони кричали Господу «Осанна! Благословенний, хто йде в ім`я Господнє! 
Цар Ізраїлів!» Та що з тобою, сестро, ти не рада? Ти вся тремтиш, яка ж бо ти бліда?

Марія: Чогось боїться, Марто, материнське серце. Гнітить мене страшне 
передчуття. Ісусові загрожує смертельна небезпека.

Марта: Облиш, Маріє! Він вже майже цар! Ти б бачила, як горнуться до Нього, як люблять 
Його люди! Він буде проголошений царем. Шкода, що ти не бачила Його царської слави.

Марія: Побачу, сестро! Й вип’ю чашу ще до дна.
(вбігає заплаканий Іван)
Іван: Маріє, Марто, римляни Його арештували! А потім видали до рук 

первосвященикам і фарисеям. Вони ведуть Його на страту.
Марія: Сину! (хапається за серце. Падає. Марта і Іван піднімають її) Сину! Вони 

ж сліпі! Вони не знають якого царства Ти є Цар! Сину! Я Тебе втрачаю. Чому так рано, 
Господи, чому? Але на все є, Боже, Твоя воля. Твій Син належить перш за все Тобі.

(Чути голоси, наближається жалобна процесія. Попереду йде ангел, за ним Ісус з 
хрестом в супроводі вояків)
Ангел: То ж не була вузесенька стежина.
Там цілі юрми сунули туди.
І плакала Марія-Магдалина,
Що не подав ніхто Йому води.
Спішили верхи, їхали возами
Похід розтягся на дванадцять верст,
І Божа мати плакала сльозами –
Та поможіть нести ж Йому той хрест.
Чи ви не люди?! Що за чудасія,
Дають старцям, підсаджують калік,
А тут же йде, ну добре, не Месія, -
Людина просто, просто чоловік!
Юрба гуде і кожен пнеться ближче.
Хтось навіть підбадьорює: - Терпи!
Вже он Голгота, он Череповище!-
Хрущали під ногами черепи.

Сказати б, зброя, це хіба єдине?
Так щоб зробили стражники юрбі?
А в юрмах тих малесенька людина
Тягла хреста важкого на собі.
І хоч би хто! Кому було до того?
Всі поспішали місце захопить.
Воно ж видніше з пагорба крутого,
Як Він конає, як Він хоче пить.
І він упав. І руки посиніли.
Тоді знайшовся добрий чоловік,
Наморений, ідучий з поля Симон,
Що йшов додому, в протилежний бік.
Коли ж звершилась вся ця чорна справа,
І люди вже розходилися ті, -
От парадокс, заплакав лиш Варавва,
Розбійник, нерозп`ятий на хресті.

Чи пожалів, чи вдячний був Пилату,
Чи втямив темний раптом щось нове:
Що Божий Син таки іде на страту,
А він розбійник, - він таки живе.
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Воїн: (б’є Ісуса бичем)
Який Ти Цар?! Немічна нікчемо! Заледве тягнеш свій ганебний хрест. Оце Твій трон! 

(плескає нагаєм по хресту) і Ти возвисишся на ньому. (штовхає Ісуса. Він падає. До Ісуса 
підбігає Марія).

Марія: Сину! Куди ти йдеш, моя дитино?! За що тобі вготовано цей хрест? (обертається 
до воїна) За що? Він же чистіший від небесної роси! Злі люди мого Сина очорнили.

Воїн: З дороги жінко! Не втручайся! Бо справу зроблено! А нам належить в ній лише 
останнє слово – підняти цього богохульника на хрест.

Марія: (припадає до Ісуса) За що тебе, мій Боже, засудили?
Ісус: За правду, мати! За любов. Бо так Отець небесний світ цей полюбив, що Сина 

свого єдинородного дав, аби Його розп’яли.
Марія: А що зі мною буде, Сину? Одна однісінька в цілому світі! Мене на кого 

покидаєш?
Ісус: Ось їх усіх тобі я мамо поручаю. Вони твої від нині діти. Люби й провадь їх так 

як я.
Марія: Ісусе!
Ісус: Жінко! Ось твій син (показує на Івана), а се твоя від нині мати. (Ісуса б’ють, 

штовхають, провадять далі)
Воїн: Іди! Бери хреста! Неси його на гору! Адже Ти Бог й Тобі під силу все!
Марія: Сину! Сину! (зомліла падає на руки Іванові)
Іван: Мати! Не плач, не ридай, мати. Третього дня повернеться Спаситель. Належиться 

Йому померти на ганебному хресті, щоб світ з гріха підняти й відкупити (обнімає Марію, 
пригортає до себе). Я вірю, що воскресне наш Господь, як заповідав.

ДІЯ II
(Входить ангел)
Ангел: Ну от і все! Скінчилась путь терниста.
Ще мить і хрест вселенну поєднає.
А під хрестом, як біль німий Пречиста
Вже і сльози, й сльозиночки немає.
Марія: Терпім, терпімо любий Сину!
Вип’ємо вдвох ми чашу цю страшну
Ти полюбив до скону, до загину
Тих, що Тебе безжально розп’яли.
(Входить Петро)
Петро: Я зрадив Учителя, я залишив Його. Пригадую, як на нашій вечері з 

Учителем я клявся, що буду вірний Йому. Як я впевнено сказав: «Господи, з Тобою я 
готовий піти і в тюрму і на смерть», то Ісус відповів: «Петре, істинно кажу тобі, що 
ти сьогодні, цієї ночі, заки півень запіє - тричі мене відречешся». А я Йому не хотів 
вірити… Господи, я негідник! Я зрадив Тебе, Боже! Як тяжко мені! (плаче, вклякає) 
Куди мені подітися, що мені робити?

(Входять заплакані жінки)
1-а жінка: Серце болить, що не вдалося оборонити Учителя. Та ходімо, може ще 

встигнемо на Голготу, щоб бути з Ним у Його муках.
2-а жінка: Спішімо, подруги, на Голготу!
3-я жінка: Дивіться – там хтось плаче!
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4-а жінка: Та це ж Петро – учень Ісуса!
Петро: Залиште мене, чого ви хочете?
2-а жінка: Петре, це ми – жінки з Галилеї! Що тобі сталося, що з тобою?
3-я жінка: Розкажи і тобі стане легше.
Петро: Я – не скала… я – земля, я – попіл, я – порох придорожній.
4-а жінка: Що ти таке кажеш, Петре?
Петро: Ви не знаєте, що я зробив. А якби знали, то не хотіли б навіть говорити 

зі мною… Я відрікся Його. Сказав, що Його не знаю. Що не знаю, хто Він такий, що я 
Його ніколи не бачив.

4-а жінка: Де це було?
Петро: На подвір’ї у первосвященика. Мене впізнали люди, та я сказав, що ніколи 

не був з Учителем, і що не знаю Його. Як я міг… Я зрадив, відрікся, а Він так любив 
мене (плаче).

1-а жінка: Петре, не плач! Так буває. Страх часом сильніший від любові.
Петро: Він так любив. А я був такий гордий, самовпевнений, обурювався на Юду, 

що той зрадив Ісуса, а потім вчинив так само… 
5-а жінка: Петре, Він простить! Ти чув про Марію Магдалину? Про цю велику 

грішницю, яку Ісус очистив і простив.
6-а жінка: Учитель тебе дуже любив і Він простить тобі.
Петро: Ох, якщо б був ще час сказати Йому це! Але нема! Його вже, напевно 

розп’яли. Ні, вже запізно, але як би я хотів, щоб Він знав, як я жалкую (виходить).
6-а жінка: Шкода мені Петра. Як він тяжко переживає.
7-а жінка: Подруги спішімо, бо вже буде і нам запізно.
(Вбігає Вероніка)
Вероніка: Ох, подруги, як добре, що я вас побачила!
7-а жінка: Витай, Вероніко! Ти чула, що сталося з нашим Учителем?
Вероніка: Чи чула я? Подруги, я бачила Його! Такий знесилений, такий побитий та 

понівечений, що здавався однією суцільною раною. Ледь на ногах тримається та тягне 
на собі того страшного, ганебного хреста. Паде під тяжкою ношею, а вояки б’ють Його 
бичами, щоб швидше вставав, та йшов далі.

7-а жінка: Господи! Які страшні, які тяжкі Твої терпіння!
Вероніка: Сестри! Кати вдягли Ісусові тернового вінка і колючки вп’ялись в Його 

зболіле і побите тіло. Кров залила Його обличчя і засліпила очі. Подумала собі, що треба, 
бодай лише обтерти Йому від крові. Взяла хустинку, підбігла до Учителя і витерла Йому 
обличчя. (Вероніка на мить замовкає, задумується) 

6-а жінка: Що далі, Вероніко?
Вероніка: Сестри! Як Він на мене подивився? Ніколи не забуду цього погляду. 

Вояки попровадили Його далі, залишивши кроваві стежки, а я розгорнула закривавлену 
хустинку, щоб випрати і, о Господи, побачила на ній відбиток Його святого обличчя. Ось 
дивіться! (розгортає хустинку, показує всім, жінки вклякають на коліна)

(Чути грім, блискає)
1-а жінка: Подруги, що то сталося, що раптом так потемніло? Знявся страшний 

вітер! Ой блискає! Гримить!
2-а жінка: Давайте десь сховаємось, бо починається дощ (всі біжать).
3-я жінка: А на Голготу? Хіба ж ми залишимо Його самого і не підемо?
(Входить Магдалина)
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Магдалина: Уже не треба йти туди…
4-а жінка: Хто тут? Нічогісінько не видно.
Магдалина: Це я – Марія Магдалина!
5-а жінка: Ти звідки, Маріє?
Магдалина: Я з Голготи! Не спішіться, бо вже пізно йти туди.
4-а жінка: Чому пізно? Що ти таке говориш?
Магдалина: Ісуса розіп’яли! Розп’яли Господа! (вклякає, жінки вклякають з нею) 

Господь вже на хресті! І капає кров невинна з Голготи… О, Боже, що зробили з Тобою? 
Немає світла перед очима… Темнота і жах… Господи, Господи, де Ти? Де Ти, Ісусе? Не 
залишай нас. Божественний Ісусе, що злі люди зробили з Тобою? Чому Тебе розп’яли 
на хресті? Чому так легко і жорстоко вбивали цвяхи у Твоє зранене і зболіле тіло? 
Який невимовний біль, яка страшна зневага! Плаче небо! Ридають ангели. Боже наш! 
Черстві серця й закам’янілі душі торжествують і плюють в твоє святе обличчя, що через 
біль, страждання, муки ще випромінює до них рештки своєї ніжності і всепрощаючої 
любові. Твій погляд гасне, мій Спасителю, і прощає. Прощає, прощає, прощає… усім і 
усе. Люди! Опам’ятайтеся! Не розпинайте! Не топчіть святість у багні своїх мерзенних 
буднів! Обливайтесь градом покаяльних сліз – ви вбили Бога! Ридають ангели! 
Тремтить і стогне земля, сховалось від болю й жаху сонце. Довкола ніч – ніч нашого 
кровавого відступництва й гріха. Ісусе, Сину Світла, - врятуй нас! Виведи із темряви 
гріха нікчемні і продажні наші душі. Бо ми страшні в своїй пихатості й блюзнірстві. 
Сьогодні заспіваємо «Осанна!», а завтра знову Бога розпнемо!

6-а жінка: Не встигли ми на Голготу. Не були біля Учителя в тяжку хвилину.
Вероніка: Як гірко, що Ісуса розп’яли.
7-а жінка: Невинного засудили на смерть, а ми нічим не могли допомогти Йому.
Магдалина: Подруги, ходімо до гробу. Помиємо і намастимо тіло Ісуса пахощами.
1-а жінка: У мене є олія й миро. Віддамо останню послугу Учителю.
2-а жінка: Але як ми дістанемось до гробу? Ви чули, що вхід до нього воїни 

привалили величезним каменем? Хто ж звільнить нам вхід до гробу Спасителя? Хто 
відкотить його?

Вероніка: Насамперед ходімо до гробу, а там буде видно…
6-а жінка: Але ж там наставлена сторожа. Нас схоплять і заарештують.
2-а жінка: Подруги, чи то так мені здається, чи то під ногами земля хитається?
1-а жінка: Землетрус! Біжімо скоріше до гробу.

ДІЯ III
(Біля гробу)
7-а жінка: Дивіться! Гріб відкритий! Хтось вже відкотив камінь від входу.
Магдалина: Подивімся до середини.
(З гробу виходить ангел)
Ангел (2): Мир вам! Чого шукаєте  живого між мертвими. Його немає тут! Він 

воскрес як і предсказав. Ідіть і скажіть учням Його та Петрові, що Ісус воскрес із 
мертвих, що зустрінеться із ними в Галилеї.

(Виходять. Зустріч з Петром)
6-а жінка: Яка радість! Ісус воскрес! Воскрес із мертвих!
Петро: Що? Звідки вам про це відомо?
7-а жінка: Ми звідти йдемо. Ми побачили гріб, в якому лежало тіло Учителя.
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2-а жінка: Гріб порожній. Його там немає. Можеш сам іти подивитися.
Петро: Господи, я пригадую кожне Твоє слово. Який я нікчемний у світлі Твоєї 

правди і мудрості. Ти воскрес, як обіцяв, воскрес із мертвих. Який же Ти великий, 
сильний та вічний… Пригадую собі, як промовляв до нас Учитель, коли був у Галилеї: 
«Син Чоловічий має бути виданий грішникам у руки. Має бути розп’ятий і третього дня 
воскреснути.

7-а жінка: І так сталося. Боже, Твій народ видав Тебе на тортури і смерть, відрікся 
від Тебе перед римським намісником, Тебе святого і праведного осудили і скарали, 
як найбільшого злочинця. Зреклися правди і любові та просили за розбійника. Тебе, 
Творця життя, вбито… Та Ти воскрес! Ти переміг смерть, Ти переміг світ і він Тобі 
поклонився.

(Всі кланяються і цілують плащаницю)
Петро: Це тканина, в яку було загорнуте мертве тіло Ісуса. На ній наш Спаситель 

залишив свій святий слід для всіх прийдешніх поколінь, щоб пам’ятали, вірили, 
любили.

3-я жінка: Ходімо до Єрусалиму. Принесемо цю радісну звістку матері Ісуса та 
всім людям доброї волі.

(Входить засмучена Марія)
Магдалина: Радій, свята Мати Господа нашого. Радій і веселися! Твій Син 

воскрес!
Іван: Радуйся, мати Господа нашого і наша свята Мати! Воскрес наш Господь із 

мертвих. Смертю смерть переміг, дарувавши нам відкуплення і життя вічне.
(Входить Ісус)
Ісус: Радуйтеся! Бо небесна благодать воскресним світлом просвічує вас нині. 

Прихиліть своє серце до Мене і любіть один одного так, як я вас полюбив.
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Свято Вербної Неділі
У Квітну Неділю
Всі до церкви йдуть,
Гілочки вербові
Святити несуть.

Сьогодні святкує
Моя Україна,
У святій пошані
Вербова лозина.

Вона сповіщає,
Що лише за тиждень
Будем святкувати
Пресвятий Великдень.

Вигуки веселі
Чути тут і там:
“За тиждень - Великдень” -
Б’є галузка: бам!..

Квітну в нас Неділю
Звуть іще Пальмова.
У цей день в пошані
Гілочка вербова.

Дівчинка:       Я бачила, як різали вербу,
   Щоби по гілочці людям розділити.
   А та лиш тихо мовила: “Терпімо,
   Як Спас терпів, щоб людям догодити”
    Сьогодні в небуття я відійду
    Обскубана, обдерта, почорніла,
    Та все одно весною зацвіту,
    Щоб шматували... різали... боліло!
   Бо саме цим любов свою Христу
   Я можу доказати, наче постом,
   Мене болить, а я в душі кричу:
   Хай буде біль мій Великоднім постом.

I ДІЯ
Дівчина-Верба одягнена в довгу коричневу сукню. Волосся перев’язане стрічкою. Вона 

стоїть у кутку сцени й біля неї стоять Ігорчик, Мар’янка і Наталя. Виходить Ведуча.
Ведуча: Верба похилилась
Низько над водою,
Ніжно розмовляє
З кожною лозою.
Дівчина-Верба: Мої діти-квіти,
Милі лозенята,
Можете радіти,
Бо вже скоро свята.
Я щаслива, любі,
Весела й багата,
Бо ви, мої діти,
Провісники свята.
Ведуча: Ще із давніх-давен
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Уся земля знає,
Що гілка вербова 
Великдень звіщає.
Ігорчик: За тиждень - Великдень!
Це свято чудес,
Бо Цар і Спаситель
У цей День Воскрес!
Мар’янка: Що тут діється у вас,
Про який тут йдеться час?
Ігорчик: Чи ти забула, чи не знаєш,
Що про це мене питаєш?
Адже завтра вже Неділя,
Коли святять вербне гілля.
Дівчина-Верба: А вербовії гілочки -
Це мої сини і дочки.
Я їх гарно доглядала,
Водицею напувала,
Щоб вони в красі зростали,
Щоб з них люди користь мали.
Мар’янка: Ой, вербичко моя мила,
Знаю, що ти дуже щира.
Подаруй мені лозину,
Бо я піду в церкву любу
В ранішнюю світлу Днину.
Дівчина-Верба: Прошу, прошу в добрий час.
Наталя: (звертається до Дівчини-Верби)
А я можу просить вас?
Дівчина-Верба: О, візьми, тут є багато!
Будеш мати й ти лозинки
На величне світле свято.
Ведуча: Розквітлі вербові лозинки
У Ігорчика, в Мар’янки,
У Наталі, у Христинки…
Ідуть люди, - і в руках в них
Лозинки святкові.
У цей світлий День повсюди
Лиш слова любові.

IІ ДІЯ
Ігорчик і Наталя стоять із гілочками вербовими й весело розмовляють. Мар’янка 

легенько б’є по спині Ігорчика та Наталю.
Мар ‘янка: Віднині за тиждень
Буде в нас Великдень, бам!..
(підходить до гурту Ганнуся)
Ганнуся: Гайда всі до хати,
Бо я маю вас про щось розпитати.
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ІІІ ДІЯ
Діти сидять за столом і малюють писанки.
Мар’янка: Ви знаєте, що писанки
Писали завжди залюбки
І дорослі, й малюки.
Ігорчик: Знаємо, а хто з вас розкаже
Як правильно писанки малювати?
Мар’янка: Та ти лишень один
Можеш про це знати.
Ігорчик: Треба спочатку яєчка зварити,
Потім у теплій воді з оцтом помити,
А як добре висохнуть,
То їх у барвник приготовлений опустити.
Ганнуся: Та ти не перший рік писанки малюєш,
Ти вже знаєш як і до того звик!
Але як зробити сам барвник?
Ігорчик: Та про це майже всі знають:
Барвники з лушпиння цибулі,
Кори дуба, різних сушених ягід виготовляють.
Для того в кип’ячу воду, наприклад,
Лушпинки цибулі кидають.
Покипить трішки, потім забирають,
Аж тоді в цей барвник яєчка опускають.
Наталя: А це дуже просто!
Думаєш, що ти один у цій справі мастак?
Я сама так зумію зробити,
Бо тепер вже знаю як.
Мар’янка: Е ні, постривайте, не кричіть,
А як візерунки наносити покажіть.
Ігорчик: Та то вже трохи складніше,
Про це розкажу вам пізніше.
Ганнуся: Та ні, годі відступати,
Маєш нам про це зараз розказати.
(Входить Ведуча)
Ведуча: Що тут за шум,
Хто бере кого на глум?
Наталя: Та ми усі хотіли взнати,
Як візерунки на писанках малювати?
Ігорчик: Та я знаю, але як точно
То ніяк не пригадаю.
Ведуча: Я охоче вам допоможу,
І про це вже розкажу.
Коли писанки з візерунками
Хочете мати,
То для цього треба білі (нефарбовані)
Яєчка брати.
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Спочатку віск треба
Над полум’ям
Добре нагрівати,
Та на біле яєчко писачком
Орнамент намалювати,
Аж тоді в приготовлений
Барвник опускати.
Мають яєчка після того
П’ятнадцять хвилин просихати.
Й знову на висохле яєчко
Інший орнамент накладати
Та в інший колір барвника
Яєчко опускати.
Та якщо старанно
Попрацювати,
То будете багатокольорову
Писанку мати.
Ганнуся: Я ще добре сама писанки
Не зумію намалювати,
Але про них можу
Вам свій вірш прочитати.
Ведуча: Просимо розказати.
Ганнуся: Вічне життя, добро і сонце
Символізують писанки,
Їх малюють з давніх-давен Бабусі,
мами й малюки.
Мар’янка: І я з сестричкою малою
Розмалюємо сьогодні,
Щоб зустріти урочисто
Славні свята Великодні.
Наталя: Мама дуже рано встала,
Писанки нам малювала.
На них різнії малюнки:
Квіти, сонце, візерунки...
Писанки усі малюють,
Бо Великдень в нас шанують.
Ведуча: Візерунки та квіточки, 
Гілки, сонечко, листочки...
На писанках залюбки
Малювали діточки.
Кожна писанка чудова:
Різно-різнокольорова!
Ігорчик: А хто з вас уміє вишивати рушничок?
Ганнуся: Напевно Мар’янка, бо їй мама ниток накупила
І „хрестиком” вишивати навчила.
Мар ‘янка: Так, я вже рушничок закінчила вишивати,
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Залишилось тільки Великдень чекати.
Наталя: У Мар’янки рушничок,
Мов весною квітничок.
Тут і рожі, і блавати,
І курчатко жовтувате.
Вишила вона лозинки,
Ніби справжні, мов вербинки.
Хрестик - жовтими нитками,
Оповитий колосками
І зеленими гілками.
Та ще писанки чудові
В візерунках, кольорові...
Вийшов гарний рушничок,
Мов весняний квітничок.
Ганнуся: Й вишила рушник мені
Любая бабуся.
І я буду вишивати,
Як колись навчуся.
Буде мені на Великдень
Кошичок покрити,
Як піду я із батьками
Пасочку святити.
Наталя: Бабуся вишила мені
Рушник, що висить на стіні.
На нім два півники чубаті,
Щоб весело було в хаті.
Квітки червоні, жовті, сині
На нім цвітуть, мов на долині.
Бабуся шиє і матуся,
І я теж буду, як навчуся!
Ведуча: Щоб зустріти найславніший
Великодній час,
То прибавилось роботи
Кожному із нас.
Мар ‘янка: Весняними квіточками,
Вишитими рушниками
Я домівку заквітчаю,
Бо велике свято маю.
Йде Великдень - Світлий День,
Повен радісних пісень,
Бо Великдень є для нас
Найсвятіший, любий час!
Ігорчик: А мій старший брат Іванко
Трудиться з самого ранку.
З молодесеньких вербинок,
Із тонесеньких лозинок
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Кошичок узявся плести,
Щоб у ньому Паску нести.
Вийшов кошик дуже гарний,
Бо трудився хлопчик славний.
Мар’янка: А Іванкова сестричка,
Хоч ще зовсім невеличка,
Вже вишила рушничок
З синіх й жовтих ниточок.
Розцвів Любин рушничок,
Як в садочку квітничок.
Ведуча: Трудяться всі. Всі в роботі:
Дорослі й малята,
Щоб відзначити врочисто
Великодні свята.
Ігорчик: В мами теж свої клопоти,
Безліч в неї є роботи...
Пече пасочку біленьку,
Як сонечко рум’яненьку
І на смак дуже смачненьку.
Хвалиться доня Ганнуся:
Найсмачнішу в світі паску
Пече лиш моя матуся!
Ганнуся: І татусь часу не гає,
У кімнатах прибирає,
А батькам завжди в усьому
Син Ігорчик помагає.

IV ДІЯ
Виходять на сцену Ведуча, Мар’янка, Ігорчик і Ганнуся.
Ведуча: Дзвони дзвонять величаво,
Всіх до церкви звуть.
Діти разом із батьками
Кошики несуть.
В кошичках - смачненька паска,
Яйця, масло, сир, ковбаска,
Шинка, писанки, хрін, сіль...
Йдуть до церкви звідусіль.
Мар‘янка: Дивиться Ісус ласкаво
На усіх з небес.
Ігорчик: Линуть співи Великодні:
Божий Син Воскрес!
Ганнуся: Іще з старих прадавніх літ
Святкує радо увесь світ
Великдень - чудо із чудес,
Бо у цей День Христос Воскрес!
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V ДІЯ
Ведуча: В українського народу
Є свої звичаї,
їх дотримується кожен
Й дуже добре знає.
З давніх літ усі сходились
В батьківську хатину,
Щоб прославить Воскресіння -
Пречудну новину.
Відкривається заслона, за святковим столом сидить сім’я: дідусь, бабуся, мати, 

батько, Ігорчик, Мар’янка, Наталя і Ганнуся.
Дідусь: За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
Бабуся: Нехай Божа ласка
Зійде із небес.
Співаймо, радіймо:
Для нас Спас Воскрес!
Мар‘янка: І паску свячену
Їмо всі разом.
Ігорчик: Єднаймось в молитві
З Ісусом Христом!
Наталя: Знають у світі
Божого Сина,
Про Нього знає
Кожна дитина.
Ганнуся: Знає з нас кожен
Із малих літ:
Він прийшов з Неба,
Щоб спасти світ.
Ведуча: А довкола церкви
В Великодні дні
Весняні гаївки
Й веселі пісні.
Ігорчик: Всі люди співають:
Син Божий Воскрес!
Мар’янка: Хвала Богу лине
З Землі до Небес...
Ганнуся: У піснях пасхальних
Всі славлять Христа.
Наталя: І радіє нині
Земленька свята.
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Світанок
Дійові особи: Автор, жінка 1, жінка 2, жінка 3, Ангел.
Автор: Світанок, як і всі світанки,
Єрусалим ще був у сні,
Лише на небі вдалині
Жевріло сяйво – символ ранку.
Але не сонце зустрічати
Спішать три жінки в тій порі;
Купивши масті й аромати,
І, щоб Ісуса вшанувати,
Ще Тіло добальзамувати,
Несуть вони свої дари.
Жінка 1: Дарунки, сестри, є у нас,
Але про все ми не подбали,
Бо хто ж нам каменя відвалить
У цей, ще дуже ранній час?
Жінка 2: Ти правду кажеш, Саломіє,
Самі того ми не зумієм,
А більше ж там – ані душі,
Одна лиш варта…
Жінка 3: То чужі…
Нам би своїх, та не байдужих,
Хоробрих та й у силі дужих –
Хай помогли б нам, поки ми
Помастимо, побальзамуєм
Ісуса тіло, посумуєм,
Побудем трохи та й… з слізьми,
Підемо всі в свої доми…
Жінка 2: Якби ж то наші всі думки
Могли здійснитись нам на благо,
Вселити нам святу наснагу.
Ангел: Кого шукаєте жінки?
Вам треба камінь відвалити?
Он він, відвалений лежить!
Жінка 1: А ми… Щоб тіло намастити,
Бажання душ задовольнити,
Тоді вже й…
Ангел: Жони, не тужіть,
Ісуса в гробі вже немає,
Погляньте, сонечко як сяє,
І з воскресінням вас вітає,
Христос, що мертвий був.
Жінки: Воскрес?
Ангел: Воскрес!
Всі: Воістину воскрес!
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Великодня казка
Курочка (вбігає): Куд-ку-дак! Куд-ку-дак! Знесла яйце, як кулак! (Показує всім 

яйце). Та яке ж гарне! Схоже на білий світ. Бо в світі сонце, а в яйці — яєчний жовточок. 
Куд-ку-дак! (Подає яйце бабусі Марії.)

Бабуся: Яйце? Та кругле, біленьке! Візьму його на писанку (кладе яйце в решето). 
Ходи-но, Івасику, писанки писати!

Підходить Івасик, а бабуся писачком проводить лінію на яйці. Івасик і курочка 
спостерігають.

Івасик: Бабуню, чуєш, бабуню, а що це в тебе за квіточка намалювалася?
Бабуся: То, Івасику, не квіточка. То знак сонечка золотого.
Івасик (розглядає писанку): Бабуню! А що то за цяточки навхрест між промінням?
Бабуся (бере в руки писанку): То не цяточки, Івасику, то чарівні знаки дощу. (Бабуся 

бере писанки і роздає їх дітям.): Візьміть, внучата, по писанці.
Ведуча: Котять діти писанки, а на них вербички, хрестики, ялички, клинці-вітрячки, 

вигадливі поясочки так і мерехтять. А на небі сонце сміється, світ лом розливається.
1-а дитина (У неї писанка розмальована сонечком, котить свою писанку примовляє): 

Чи будеш ти, сонечку, весь рік щедро світити? 
Дитина-Сонечко: Буду, буду, бо на тобі мій знак. Ти котишся — мене до землі 

привертаєш.
2-а дитина (котить писанку): А чи будеш, дощику, землю поливати, зілля 

напувати?
Дитина-Дощик: Буду, буду, бо на тобі мій знак. Ти по землі котишся, мої струни-

срібно-дзвони до неї прив’язуєш..
Курочка (підходить до дітей з писанками, бере одну писанку, роздивляється): Що 

воно за яйце-райце, барвисте і зірчасте? Мабуть, самого сонечка дитина. Я б такого 
зроду не знесла... 

Дівчинка виходить з писанкою і читає вірш К. Перелісної «Писанка»
Гарна писанка у мене. 
Мабуть, кращої нема! 
Мама тільки помагала, 
Малювала ж я сама. 

Змалювала дрібно квіти, 
Вісім хрестиків малих, 
І дрібнісіньку ялинку, 
Й поясочок поміж них...
                  Я ту писанку для себе, 
                  Для зразочка залишу,
                  А для мами і для тата 
                  Дві ще кращих напишу.
Всі діти виконують пісню “Писанка” (музика Кравчука). 
Ведуча: Ось вже і неділя надійшла. На свято Великодня жінки і чоловіки 

обов’язково вдягали вишиті сорочки. Більшість страв готували з яєць. Обов’язковими 
були ковбаса, печене порося із хроном, шинка, паска. А писанка символ свята.

Дівчинка: Христос Воскрес! Усе радіє, 
Сміється сонечко з небес, 
Прозора річечка аж мліє. 
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Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Пташки співають в полі, в лісі, 
І дзвонить дзвін аж до небес,
Де білі хмарки розпливлися,—
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
1-ша дитина: “Христос Воскрес!” — защебече  пташка на ліщині,
“Христос Воскрес!” — прошепочуть фіалочки сині.
2-га дитина: “Христос Воскрес!” — загомонять на дзвіниці дзвони! 
“Христос Воскрес!” — озвуться, зоряні загони.
3-я дитина: “Христос Воскрес!” — привітає нас рідна Землиця —
Киньмо смуток, хай сьогодні кожен веселиться! 
Ведуча: “Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!” 
Діти: (тричі відповідають) “Воістину Воскрес!”.
Всі діти співають пісню “Христос Воскрес”.
Ведуча:  Після святкового сніданку, який розпочинався розподілом одного свяченого 

яйця на всіх членів родини, люди збирались на галявинах біля церкви і співали гаївки.
Дівчинка: Прийшла до нас весна-красна,
Гаївочку нам принесла.
Для панянок — гаївочку,
Для парубків — мандрівочку. 
Станьте, панянки, в коло, 
Заспіваймо весело.
Виходять дівчата, співаючи гаївку. До дівчаток підбігають хлопці.
Хлопці: Дівчата, а де ваші писанки? 
Дівчата (жартуючи): Та ще не написали! 
Хлопці: А ми зараз напишемо!  (Хлопці бризкають на дівчат водою з відра).
Ведуча: Спасибі, хлопчики, за те, що побризкали цією чарівною водичкою, де з 

вечора лежало Великоднє яєчко. Дивіться, якими ми стали вродливими. А ви, дівчатка, 
не ображайтесь. Тільки на Великдень випадає усім нам умитися такою водичкою.  

Дівчинка читає вірш “Писанка “.
Спекла мама на Великдень
Біленькі паски,
А я куплю фарб і спишу
Гарні писанки.
Розмалюю на писанках
Квіти, ялички
І роздам їх на Великдень
Поміж діточки. 
(М. Верес)
Дівчинка дарує хлопчикові писанку. 
Ведуча: На Великдень був такий звичай — дівчина дарувала хлопцеві писанку
Дівчинка:  Прийшла весна із квітами.
Парубки з дівчатами
На гойдалках гойдаються,
Писанками забавляються.
Діти грають в гру писанками.
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Ведуча: На Великдень дівчата з хлопцями жартували.
Виходять хлопчики і дівчатка, стають в два ряди — хлопчики навпроти дівчаток, 

співають, пританцьовуючи.
 Дівчатка: Позичте нам околота. 
Ведем хлопців до болота, 
А в болоті хлопці плачуть, 
На гаївці дівки скачуть. 
Хлопці:  Ішли дівки на гаївку 
Та й злапали чорну кішку. 
Поки хлопці позбігали, 
Дівки кішку розірвали.
Дівчата: А ви, хлопці, встидайтеся,
Ви гаївки не бавтеся,
Ви до того не росли,
Лиш до плуга, до коси.
Діти стають в коло і ведуть гаївку “Сонечко “.
Дівчинка: Дівчатонька і хлоп’яточка,
Радьмося! Та виходім на вулицю —
Веселімося! Та виходім на травицю
В добрий час,
Нема таких співаночок, як у нас!
Всі діти ведуть хоровод-веснянку “Ой минула вже зима “.
Дівчинка: Мила наша гаївко,
Чого тебе лиш тілько?
Цілий рік тебе чекали,
А за три дні провели.
Дай нам, Боже, довгий вік
Всім дожити через рік. 
Усі діти стають у шеренгу. Виконують гаївку “Вію вінець“
Із книжечки Володимири Круковської “Святкуймо Великдень”

Великдень
Дівчинка: Вдягла весна мережану сорочку,
Умившись і звільнившись од турбот,
І підіймає волошкові очі
До віщих, до церковних позолот.
Хлопчик: Душа стає у цю днину молодою,
Забувши, що слова бувають злі,
І повняться, старання добротою
На ранньому скоромному столі.
Дівчинка: Великдень всіх нас на гостини просить,
Малює сонце полотно небес,
І крашанку, як усмішку підносить,
Христос воскрес!
Всі: Воістину воскрес!
Діти обмінюються крашанками, писанками, б’ють одне одного гілочками верби, 
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приказуючи черзі:
Печуть матуся велику паску,
Бо ж Великодній надходить час,
А діти просять: «Зробіть нам ласку –
Спечіть маленьку паску для нас».
  Маленьку паску спекла матуся –
  Яка ж гарненька, хоч і мала!
  В кошик поклала її Ганнуся
  І посвятити в церкву пішла.
Пасок великих кругом багато,
Однак маленька – найкраща з всіх!
Маленька паска в велике свято –
То радість дітям, великий сміх.
І ведуча: Невід’ємна частина Великодного свята – писанка. У наших предків яйце 

було символом весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду.
ІІ ведуча: Фарбами розмальоване яйце вважається оберегом. З писанок, крашанок 

розпочинався великодній сніданок у кожній українській оселі.
На сцені діти. Вони виносять відра з водою, опускають туди червоні крашанки, 

вмиваються.
Дівчинка: Коли вмитися водою, в якій є червона крашанка,
То будеш весь цей рік гарним і здоровим.
І ведуча: Ось і субота надійшла.
Написали для діток
Цілу миску писанок.
Ці – в квіточку, ті – в палочку,
Ті зелені, мов листочки,
А ті – в зірочки ясні,
Ті – в метелики дрібні…
Тож і сипляться з-під стріхи
Гомін радості та втіхи.
Повна миска писанок
Для маленьких діточок.
Ведуча обкладає паску писанками. Виходить дитина з писанками в кошику і 

промовляє:
Що за дивнії яєчка
Наша курочка знесла?
Намальоване гніздечко,
Ще й пташиночка мала.
Навкруги барвисті квіти,
Жовті, сині гілочки…
Чи здогадуються діти,
Що це? Певно…
Всі: Писанки!                                             
Дівчинка: Їх не курочка знесла,
Їх матуся принесла,
Ми гуртом розмалювали
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Для святкового стола.
Сяють наші писанки –
Як весняні квіточки.
Дівчинка (з писанкою в руках): Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих,
І дрібнісіньку ялинку,
Й поясочок поміж них.
Я цю писанку для себе,
Для зразочка залишу,
А для мами і для тата
Ще дві кращі напишу.
І ведуча: Із вулиці чується голос гаївки,
Вона за собою мене повела,
До самої ночі і сміх, хороводи,
І щастя доволі на всіх вистача.
Дитина: Заспіваймо гаївочку,
Українські діти,
Щоб почули наші друзі          
По широкім світі.
Ой у садочку, садочку
Квіти розцвітають –
Діти: То не квіти, ой то діти
По садку гуляють.
Дитина: Ой в садочку на горбочку
Розквітають рожі –
Дівчатка: То не рожі, то дівчатка
Українські гожі.
Дитина: Ой у саду – винограду
Черешні та вишні –
Хлопчики: То не вишні, то хлоп’ята 
Українські пишні. 
Дитина: Ой листочки зелененькі,
А синенькі квіти,
Діти: Хай на славу здоровенькі
Виростуть діти.
Ведуча пропонує хлопчикам перегукуватись із дівчатками. Діти стають у дві 

шеренги: хлопчики навпроти дівчаток.
Хлопчики:                                                Дівчатка:
Виорем ниву довгесеньку                                    - виорем!
Посіємо гречку чорнесеньку                                - посіємо!
Гречка вродиться                                                   - вродиться!
Женчики знайдуться                                              - знайдуться!
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Хлопчики: Ой, виходьмо, хлопчики,
На високу гірочку,
Вибираймо, хлопчики,
Найкращу дівочку.
Дівчатка: Кожна з нас гарненька,
Жодна не погана…
А між нами Наталочка,
Як вимальована!
Хлопчики: Ой вийду на вулицю,
Та й стану, я стану,
Одна несе вареники,
А друга сметану!
Дівчата: Вареники в маслі,
А сметана рідка…
Нехай же вас пригощає
Мого дядька тітка!
Під час цієї гри діти стоять навпроти і промовляють з гумором, пустотливо.
І ведуча: Годі вже сваритися, давайте миритися.
Діти співають: Мир-миром, пироги з сиром,
Вареники в маслі,
Ми дружечки красні.
Поцілуймося!
Діти обіймають одне одного і цілуються. Тримаючись за руки, діти роблять два 

кроки вперед і повертаються назад у той час, коли промовляли свої слова.

На Великдень
Ведуча: Радісний надходить день, дзвонять дзвони: дзень - дзелень,
Понад міста, понад села лине вісточка весела.
Ясне сонце над селом, наче писанка, зійшло -
Вибігайте з хати, діти! Як сьогодні не радіти?
Вийдем-вийдем на горбок, заспіваєм веснянок,
Бо весна вже воскресла, нам Великдень принесла.
Ведучий: Великдень, Великдень - веснянеє свято!
Радіють усі: отець, парафіяни, мама і тато!
Сьогодні й сонце не заходить, а сяє, сяє із небес!
Веснянку діти хороводять: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
_______________:  Христос Воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок.
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий хрест вінок.
На вас погляне Божа мати,
Радіючи з святих небес,
Радійте, діти, і співайте:
- Христос Воскрес! Христос Воскрес!
__________________: Христос воскрес! Радіють люди:
Усі - великі і малі,



28

І лине радісно усюди
Ця люба вістка по землі.
Хоч ми ще діти, але знаєм
Святу цю вістку із небес,
І вас, дорослих, всіх вітаєм:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Ведучий: В цю просвітню днину йдуть по світу вісті: 
Воскрес Син Марії - Божої невісти! 
А як світ дізнався - то розвеселився, 
Молод явір в гаю свіжим листям вкрився.
Ведуча: Любо усміхнулись білесенькі хати, 
Хрестик на церковці став промінням грати. 
Біля церкви дзвінко заспівали діти: 
Радуйся Вкраїно! Радуйся наш цвіте!
Ведучий: Розспівалися пташки радісно, святково, 
Вкрила гори і долини знов трава шовкова. 
На травичці веснянки там виводять в свято –
Не впізнати: чи це квіти, чи в квітках - дівчата?
Гаївка
Ку-ку, ку-ку, чути в ліску.
Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. 
Ходім співаймо, радо вітаймо,                   (2рази)                     
Божу, Божу, Божу весну. 
Ку-ку, ку-ку, чуємо всі.
Ку-ку, ку-ку, чуємо всі.
Гаєм, лісочком, бором, поточком,            (2рази)
Голос, голос, голос гуде.
Ку-ку, ку-ку, пташко мала. 
Ку-ку, ку-ку, пташко мала. 
Ти нам співала, правду казала,                   (2рази)
Щезла, щезла, щезла зима.
Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. 
Ку-ку, ку-ку, чути в ліску.
Ходім співаймо, радо вітаймо,                     (2рази)
Божу, Божу, Божу весну.
_______________: Щоб зустріти найславніший
Великодній час,
То прибавилось роботи
Кожному із нас.
_______________: Весняними квіточками,
Вишитими рушниками 
Я домівку заквітчаю, 
Бо велике свято маю.
________________: Йде Великдень - Світлий День,
Повен радісних пісень, 
Бо Великдень є для нас 
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Найсвятіший, любий час!
_______________: А мій старший брат Іванко
Трудиться з самого ранку. 
З молодесеньких вербинок, 
Із тонесеньких лозинок
Кошичок узявся плести, 
 Щоб у ньому Паску нести. 
 Вийшов кошик дуже гарний, 
 Бо трудився хлопчик славний.
_________________: А Іванкова сестричка,
Хоч ще зовсім невеличка, 
Вже вишила рушничок 
З синіх й жовтих ниточок. 
Розцвів Любин рушничок, 
Як в садочку квітничок.
_________________:В мами теж свої клопоти,
Безліч в неї є роботи... 
Пече пасочку біленьку, 
Як сонечко рум’яненьку 
І на смак дуже смачненьку. 
Хвалиться доня Ганнуся: 
Найсмачнішу в світі паску 
Пече лиш моя матуся!
__________________: І татусь часу не гає,
У кімнатах прибирає,
А батькам завжди в усьому
Я, синочок, помагаю.
Ведучий: Що за дивнії яєчка наша курочка знесла? 
Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. 
Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки... 
Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно... 
Діти: Писанки!
Ведуча: Їх не курочка знесла, їх матуся принесла, 
Ми гуртом розмалювали для святкового стола. 
Сяють наші писанки, як веснянії квітки
Гаївка
Солістка: Розмалюю писанку, розмалюю, 
Гривастого коника намалюю.
Всі: Розмалюю писанку, розмалюю,
Солістка: Соловейка-любчика намалюю.
Всі: Розмалюю писанку, розмалюю,
Солістка: Різьблену сопілочку намалюю, 
Всі: А сопілка буде грати, 
Соловейко щебетати, 
А гривастий коничок танцювати.
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Ведуча: Написали для діток цілу миску писанок.
 Ці - в квіточки, ті - в пасочки, ті ж - в зеленії листочки, 
Ці - у зірочки ясні, ті - в метелики дрібні. 
Ведучий: О, я бачу, до нас у гості живий метелик прилетів!
Гаївка
- Метелику, метелику, - дзвіночок запитав,
Що бачив ти, коли літав над лугом поміж трав?
- Метелику, метелику, - середній це дзвінок,
Чому це вже від досвідку заквітчаний лісок?
- Метелику, метелику - найменший із дзвінків:
- Ти знаєш, здаля прилетів, що це за дивний спів?
- Питали так дзвіночки три над ранком навесні.
Метелик радо відповів, струснув крильця ясні:
- Зазеленів лужок увесь і трави поросли,
Скрасився ліс листочками, не бачив я коли.
І чув я спів під церквою - зійшовся нарід весь
З новиною веселою, що вже Христос воскрес!
Ведучий: Великодні свята - радість для усіх, бо сьогодні Христос здійснив 

найбільше чудо - воскрес із мертвих і дарував нам життя. Все довкола сповняється 
радістю, оживає, всі люди усміхнені, вітають одне одного, і ділячись свяченим яйцем, 
складають святкові побажання.

Ведуча: У цей день стаються і маленькі чуда. Так сталося в нашому великодньому 
кошичку: несподівано між собою заговорили свячені страви. Не вірите? Ось послухайте! 

Яйце: Хтось тисне щохвилини,
Не чую рук вже й ніг,
Затерпла всенька спинка
Й болить вже правий бік!
Гей, хто тут? Озовися!
Наліг, що все тріщить.
Ти чуєш? Піднімися,
Не можу більш терпіть!
Хрін: Хто ниє біля мене
У цей святковий день?
Яйце: Це я, яйце свячене...
Хтось душить, наче пень.
Хрін (придивившись): То шинка, друже милий,
Обабіч розляглась...
Спить, бач, як знахабніла.
(Хрін відсуває шинку).
Шинка (прокинувшись): А вам до мене зась...
Яйце (радісно):
Тепер уже вільніше,
Та й біль вже не такий...
Хрін: І вигляд веселіший.
Яйце: Ти добрий... Хоч гіркий.
Хрін: Що за такого мають -
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Мені не дивина...
Проте, всі поважають,
Коли прийде весна.
Сьогодні свято - Пасха...
Я незамінний тут.
Який смачний я з м’ясом...
Ковбаса (ображено): Хвалько ти й шалапут!
Смачніша всіх на світі
І найситніша - я,
Мене їдять і діти,
І вся людська сім’я.
Беруся радо в боки -
Гей, гоп, са-са,
Червоні в мене щоки -
Танцює ковбаса (танцює).
Масло: Я теж потрібне людям,
Їм ситності даю...
Мене і в страві люблять,
І хворі з медом п’ють.
Без мене свято Пасха
Не може обійтись.
Сир: Скажи мені, будь ласка, 
Чи гірший я, ніж ти? 
До мене дай сметани –
Хоч пальці оближи. 
Й вареники із мене
Чи ж не смачні, скажи?
Паска (гордо): Та що там говорити!
Важливіша я тут!
Без мене вас святити
До церкви не підуть!
Я - голова над вами,
Мій рід йде з давнини,
Шанують нас віками
І славлять щовесни.
Та й Паскою Великдень
Звуть люди на землі...
Тоді і день великий,
Як паска на столі...
До того ж я багата
Родзинками, медком...
Їдять мене на свято
Із м’ясом, молоком...
Писанка: Я писана красуня,
Вся в рисках і квітках.
Красу митців несу я,
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Їх славлячи в віках.
Мене кладуть у свято
На пишному столі,
Щоби моїм убранством
Втішалися малі.
Шинка: “Краса”, “любов” - всі трублять
Давно я знаю вас!
Однак мене всі люблять
Без всяких там прикрас.
Писанка: Без мене наше свято 
Не буде тим, чим є, 
Бо писанка багато 
Всім радості дає. 
Хрін (додавши): В цій писанці вкраїнська 
Душевна глибина: 
Жива блакить барвінка 
Й хода весни красна. 
Сіль: Вже хвалитися доволі 
Чи смачні ви є без солі? 
Українці тим багаті, 
Що хліб-сіль є в кожній хаті. 
Свічка (до всіх): О, знати ми повинні 
Ціну собі й усім, 
Любов , як ту святиню, 
Несім у кожен дім. 
Великий день сьогодні 
Зібрав всіх разом нас. 
Тож дбаймо, щоб Христовий
Вогонь в серцях не згас. 
Паска: Поважною ходою 
У цей святковий час 
З свяченою водою 
Кропило йде до нас. 
Кропило: Маю праці я багато 
На Великдень - в саме свято-
В кожен кошик заглядаю
 І таке ось промовляю: 
„Мир хай буде вам сьогодні, 
Бо це свята великодні.
Чудо сталося з чудес,
Це для нас, Христос воскрес!”
Ведучий: Бачимо, як швидко, кропило свяченою водою навело лад у кошику.
Ведуча: А зараз, ходім, ходім, дітоньки, на поле, поляночку
Ведімо гаївоньки, співаймо весняночку!
Гаївка
Посаджу я грушечку, гай буде гай, (2р.)
Приспів: Нічко, моя темная, зоре моя ясная,
Дай, Боже, дай! (2р.)
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Піділлю я грушечку, гай буде гай, (2р.)
Приспів:
Росте, росте грушечка, гай буде гай, (2р.)
Приспів:
Цвіте, цвіте грушечка, гай буде гай, (2р.)
Приспів: 
Ой зірву я грушечку, гай буде гай, (2р.)
Приспів:
                  ____________ : Христос воскрес! Я хочу теж співати
Ту дивну пісню Богові небес,
Його Ім’я достойно величати
За те, що Син Його, Христос воскрес.
_____________: Христос воскрес! Звершилось чудо, 
Кругом радіє дітвора. 
Врочиста пісня лине всюди, -
Це справді радісна пора.
_____________: Христос воскрес! Пуста могила, 
Немає місця для тривог, 
Яка велика Божа сила, 
Яким Всесильним є наш Бог!
_____________: Христос воскрес! Пташки співають,
Їх пісня лине до небес, 
Це про Христа вони співають, 
Який помер, але воскрес!
Гаївка-танець (із свічечками і вербовими галузками)
Діти із свічечками: А чи вже готові прутики вербові?
Діти із гілочками: Вже, вже, Спас Воскрес
Сяє сонце із небес.
Сонце з неба припекло
Звеселило все село.
А чи вже готові свічечки воскові?
Діти із свічечками: Вже, вже, бо весна
Великодній дзвін луна
Великодній дзвін з небес
Возвіща: « Христос Воскрес! »
Разом: Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Радість з неба ся являє, 
Паска красна десь витає.
Радуйтеся щиро нині, 
Бог дав щастя всій країні. 
Бог дав радість нам з небес
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Ведучий: Христос воскрес! І ми воскреснім,
І розпочнім нове життя,
Тоді всім нам Отець небесний
Відкриє світле майбуття.
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Ведуча: Тож славу й хваління
В цей день Воскресіння
Для Спаса віддаймо. Не йдім по-старому,
А з Ним по-новому життя починаймо.
Ведучий: Як і зерно пшеничне на столі,
Як і зоря у небесах, що світить,
Отак і в Слові Божім на землі
Ростуть сьогодні християнські діти.
Ведуча: І славлять Спаса, що воскрес таки,
Здолавши смерть і нас очистив кров’ю...
Пливуть роки за обрій і віки,
А Він для нас лишається любов’ю...
Христос Воскрес!!!

Дружній Великодний кошик
Дійові особи: Ведучий, Михася, Пташка, Білочка, Ведмідь, Котик, Бджілка, 

Зайченя, Курочка.
Необхідні матеріали: вишитий рушничок, яким накривають паску, кошичок, паска, 

шматок шинки, кільце ковбаси, воскова свічка, сир, масло, яйця, писанки, крашанки.
За сценою чути: Скоро Великдень! Цю фразу вигукують кілька разів різними 

голосами. На сцену виходить ведучий.
Ведучий: Усі чекали великого свята, великого дня — Великодня. Випікали солодкі 

паски, збирали кошики. Усі кругом раділи. Тільки маленька Михася сьогодні сумувала.
На сцені з’являється Михася, витирає сльози, сідає на лаву посередині сцени.
Михася (сумно): Сьогодні уже третій день, як матуся не піднімається з ліжка: 

зовсім ослабла від надокучливого кашлю. Добре, що хоч зараз трохи заснула, а то вночі, 
бідна, очей не стулила. Татко повернеться з відрядження тільки завтра ввечері. Він не 
встигне до Великодня спекти паску, зібрати кошик. А сама я цього теж не зроблю. Мені 
так потрібна матусина допомога (плаче).

Ведучий: Почула той плач маленька лісова пташка, затріпотіла крильми, зацвірінькала.
На сцену «вилітає» пташка, кружляє навколо Михасі.
Пташка: (голосно) Цвірінь-цвірінь! Цвірінь-цвірінь усім! Чуєте? Михася плаче! 

Цвірінь! О горе! Матуся у неї захворіла, а татко приїде тільки завтра. Сюди, сюди! 
Збігайтеся сюди усі, хто може допомогти Михасі зібрати Великодній кошик. Чуєте, 
Михайлинка завжди допомагала нам, пташкам: пригощала свіжими крихтами. Цвірінь! 
Лісові звірі, де ви? Приходьте усі на допомогу! Цві-і-ірінь! («вилітає» за сцену).

Михася (усміхається): Дякую! (на хвилинку замислюється, повертає Білочці 
паску) Білочко, не потрібно. Ти ж сама ще маленька, у тебе багато братів і сестер. 
Дякую! Візьми.

Білочка: Ні, ні! Ми з братами і сестрами спекли цю паску саме для тебе. Вона така 
солодка, смачна. (Облизується, гладить себе по животику) У ній дуже багато родзинок. 
А така рум’яна, тому що випечена під теплим сонцем. Сонце із задоволенням випікало 
паску для тебе, Михасечко!

Михася: Дякую, Білочко! (кладе паску на лазу, обіймає Білочку). Дякую й тобі, 
сонечко! (Піднімає очі вгору до сонця). Мені вже не так сумно, адже зможу посвятити 
паску і пригостити нею хвору матусю. Вона, покуштувавши освяченої паски, швидше 
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одужає. Правда, Білочко?
Білочка: Правда! (усміхається, обіймає Михасю). Мені пора, Михасечко. Бувай! 

(«скаче» за сцену).
Михася: (уважно розглядає паску) Куди ж мені її покласти? Усі наші кошики тато 

поставив на найвищій полиці у шафі. Туди я ще не дістану (сумно схиляє голову).
(За сценою чути голос пташки: «Я вже лечу-у-у!». «Вилітає» пташка)
Пташка: Михайлинко, ось тобі кошичок! Тримай! Його плели пташки з усього 

лісу. Ти ж знаєш, тільки ми сплітаємо найзручніші гнізда у світі. Так ось, цей кошик 
ще красивіший і ще міцніший. Він для тебе, наша улюбленице! До зустрічі! Не сумуй! 
(«Вилітає» за сцену). 

Михася: Зачекай, пташко! Так швидко полетіла, що я й не встигла подякувати 
(розглядає кошик). У мене тепер такий чудовий кошик. Покладу до нього рум’яну 
пасочку (кладе до кошика паску, кружляє з кошиком. На сцені з’являється Ведмідь, 
підходить до Михасі).

Ведмідь: Чув, Михасю, про те, що матуся у тебе захворіла. Прийшов розрадити і 
запевнити, що ми, ведмеді, тобі завжди готові допомогти. Тепер приготували для тебе 
невеликий, зате найсмачніший дарунок — ось, я купив це для тебе! (дає Михасі кільце 
ковбаси і шматок шинки). Як же Великодній кошик без шинки? Правда, Михасю?

Михася: Дякую, ведмедику! (обіймає ведмедя; дарунок кладе в кошик).
Ведмідь: Будь-ласка! Смачного! Бувай! (повільно прямує за сцену. Через кілька 

кроків повертає голову до Михасі). І пам’ятай: ніколи не можна сумувати, якщо у тебе 
так багато друзів!

З іншого боку сцени виходить корівка, ведмідь бачить її, вітається з нею, разом 
ідуть до Михасі.

Котик: Щодо дружньої допомоги, то я цілком погоджуюсь з мудрим ведмедем.
Ведмідь: Котику, а що ти подаруєш Михасі?
Котик: Я завжди ласую найсмачнішими у світі маслом і сиром. Це масло і цей 

сир, Михайлинко, обов’язково поклади до Великоднього кошика і посвяти! (дає дівчині 
масло та сир).

Михася: (кладе до кошика, нюхає) Як все смачно пахне! Дякую вам, друзі! 
(звертається до Ведмедя і Корівки. За сценою чути голос бджілки: «Ж-ж-жу!») 

Ведмідь: Ой, бджоли! Рятуйте! (вибігає за сцену)
Котик: Ну і мені пора йти. До зустрічі, Михайлинко! Передавай вітання мамі 

(виходить за сцену).
Бджілка: (сміється) Ведмідь злякався? А я з ним насправді тільки привітатися 

хотіла. От вже кумедні та потішні ті ведмеді! Такі великі, а бояться маленьких бджіл! Ну 
і чого нас боятися? Хіба напередодні такого великого свята ми, бджоли, можемо комусь 
щось погане зробити?

Михася: Чому ти так довго не прилітала, Бджілко? Я вже скучила (опускас голівку). 
У мене мама захворіла.

Бджілка: Чула про це. Досить! Перестань сумувати і підніми голову! Ми, 
працьовиті бджоли, не залишимо тебе. Завтра обов’язково принесу для мами свіжого 
меду. Скуштує його — відразу одужає. А зараз принесла тобі дарунок до великоднього 
кошика (показує свічку).

Михася: Воскова свічка? Яка гарна!
Бджілка: Свічку обов’язково посвяти. Вона буде оберегом вашої сім’ї.
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Бджола приставляє долоню до чола, дивиться в далечінь. Михася у цей час кладе 
свічку в кошик.

Бджілка: Михасю, а до тебе ще хтось поспішає... Бачу прудке зайченя і., хто ж це 
такий? А! Поруч з ним — найбільша красуня вашого двору — Курочка.

Заходять Зайченя і Курочка.
Зайченя: Ми так поспішали до тебе! Я тобі приніс щось... (ховає за спиною).
Михася: Мабуть, свою улюблену моркву.... або., вже знаю! — капусту!
Зайченя: Капусту і моркву принесу тобі іншого разу, як будеш з матусею салат 

робити, їх до великоднього кошика не кладуть. Я тобі накопав пахучого хрону. 
Обов’язково його освяти, (дає Михасі хрін. Вона кладе його до кошика).

Михася: Дуже дякую!
Курочка: Михасю, знайди місце ще й для мого дарунка! Ось тобі — звичайні 

яєчка. А це — писанки. Нехай мої дарунки прикрасять твій багатий кошик! (виходять 
всі дійові особи).

Михася: Дякую вам за такі чудові дарунки! З вами я забула про сльози, сум і 
поганий настрій. Подивіться на мій чудовий і багатий кошик — дружній Великодній 
кошик! Мама і татко безмежно зрадіють таким дарункам (кружляє з кошиком. «Залітає» 
пташка.)

Пташка: Зачекай! Кошик ще не цілком зібраний! Ось рушничок! Щойно закінчила 
вишивати. Накрий ним кошик.

Михася: (накриває кошик рушничком) Як гарно! (Інші дійові особи подають 
Михасі зелені гілочки)

Усі разом: А гілочки — для краси!
Михася: (прикрасивши кошик гілочками) Дякую вам! Бог безмежно радіє, що ви 

добрі, турботливі, що ви — найкращі у світі друзі!
Ведучий: Коли Михася показала кошик мамі, матуся зраділа. І зовсім швидко одужала 

завдяки Михасиній усмішці і щастю, яке переповнювало серце донечки. На Великдень до 
церкви пішла уся сім’я: тато, мама і Михася. (Усі співають Великодню пісню).

Народні звичаї святкування Великодня
В українського народу побутують чудові звичаї та традиції, які передаються з 

покоління до покоління.
Упродовж пасхальних днів періодично дзвонять церковні дзвони - це знак перемоги 

життя над смертю.
Дзвони дзвонять величаво, всіх до церкви звуть... 
Йдуть у Божий Храм дорослі й діточок ведуть.
Дуже важливим ритуалом Великодня є благословення та освя чення їжі - Божих 

земних дарів. Святочно одягнені дорослі та діти, з кошичками в руках, вкритими 
вишитими рушниками, поспішають до церкви, щоб освятити Великодню їжу:

І дорослі, і малі до церквиці йдуть, 
У кошичках святкових святити несуть.
Дуже величаво, з церковними співами проходить дійство освя чення дарів. Люди 

стають у коло біля церкви, священик кропить Великодню їжу свяченою водою, 
яку їстимуть після Великодньої відправи. Святкове снідання проходить урочисто й 
побожно.

І де б хто не побував, де б не проживав, а на Великодній сніданок завжди поспішав. 
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Далека й близька дорога вела і веде дітей до батьківського порога. З давніх-давен в 
Україні побутує прекрасний християнський звичай - на Великдень снідати в колі сім’ї.

Родина за столом збирається і святочне дійство розпочи нається: батько 
родини ділить свячене яєчко на стільки частин, скіль ки присутніх снідає зі словами 
благословення яєчко роздає й промовляє:

- Щоб на ті свята нас Всевишній поблагословив щастям і добрим здоров’ям на 
многії літа. Щоб нас усіх під свій покров взяла Божа Матінка Свята. Дай же Боже, ці 
свята щасливо відсвяткувати і других дочекати.

Звичай на Великдень розпочинати святкування яйцем побутує в Україні з давніх-
давен, адже яйце має чудодійну силу - зародка нового життя. Яєчко є символом 
Христового Воскресіння, бо як із мертвої шкаралупи яйця народжується нове життя, 
так і Христос вийшов із гробу до Нового Життя. Після свяченого яйця всі їдять паску й 
усе, що приготували на свято.

 Люди йдуть на цвинтар, щоб відправити поминальну молитву над гробами своїх 
рідних і близьких. Ця традиція живе в нашому народі, бо ми маємо пам’ятати свій рід, 
шанувати пам’ять про тих, хто був і хто відійшов від нас, щоб мати життя вічне.

На Великодні свята поширені крашанки та писанки. У Велику Суботу батьки 
разом з діточками розфарбовують яєчка різними орнаментами, і під час Великодніх свят 
обдаровують одні одних словами: „Христос Воскрес!”

Українські писанки розповсюджені по всьому світі, де перебу вають українці. І 
ми знаємо, що українці в Канаді спорудили величний пам’ятник українській Писанці. 
Десятиметрова писанка красується багатьма барвами і нагадує поселенцям з України 
про свій далекий край.

Особливий вияв пасхальної радості Великодня відбито у гаївках - величальних 
піснях. Після відправи Пасхальної Літургії наступ ного дня (понеділок) молодь разом 
зі старшими водили біля церкви гаївки. Співали, прославляли й раділи новому 
життю.

 Розмалюймо писанку
Якщо ви ніколи не дарували батькам і друзям власноруч розписану писанку - 

цієї весни обов`язково подаруйте. Це їх дуже втішить. Адже власноруч розмальовані 
писанки - це найкраще Великоднє вітання.

Історія писанок, як символу весняного відродження природи сягає в далеке минуле 
і пов’язана з ритуалом весняного відродження на землі. Християни, які перейняли 
звичай писати писанки, побачили в ньому знак воскресіння і вічного життя. Писанка 
стала символом радості і воскресіння.

Мудрі люди кажуть: “У світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть 
писанки”. І справді, тільки велика любов може творити такі дива гармонії й уяви. Кожна 
писанка - це ніби маленький світ. Тут і небо із зорями, і вода з рибами, і дерево життя 
з оленями й птахами, і засіяне поле, і триверхі церкви - усе це вимальоване в певному 
порядку для того, щоб підтримувати лад та рівновагу і в нашому, великому світі. З них 
на писанці складається наша мальована молитва про злагоду і мир поміж людьми.

Символіка кольору:
Червоний колір - означає радість життя, любов. 
Жовтий - небесне світло, урожай. 
Зелений - життя, воскресіння природи. 
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Блакитний - чистоту, здоров`я.
Чорний з білим - пошану до померлих.
Символіка орнаменту:
Сонце - джерело світла й тепла, “всевидяще око”; символ Христа. 
Хрест - символ всесвіту, знак чотирьох сторін світу, чотирьох пір року; святий знак 

відкуплення, яким Церква все починає, благословляє й освячує. 
Дерево життя - символ світобудови, поєднує в собі верх і низ, землю й небо, минуле 

й майбутнє; у Святому Письмі дерево є образом Божої Мудрості. 
Спіраль - знак зародження нового життя, родючості; символ порядку таїнства 

літургійного року. 
Сварга - знак всесвіту; символ Величі Божої. 
Триріг - знак святого вогню і Святої Трійці. 
Зоря – знак неба, Богині-Матері; символ Діви Марії: немов рання зоря, вона 

передвіщає схід Сонця-Христа. 
Церква – знак стремлінь до висот, вічності, єднання з небом. 
Грабельки – символ дощу, води, що сходить з неба до землі і єднає землю з небом 

(або ж дівчину з хлопцем); у Старому Завіті дощ є прообразом обіцяного Спасителя; у 
Новому Завіті – символом ласки й благовісті Святої Євангелії. 

Гілка – символ родючості, щорічного весняного відродження пагонів; образ Божої милості. 
Дубовий листок – символізує чоловічу силу; є святим знаком Божої 

справедливості. 
Пташка – символ єднання земного й небесного, образ душі; птахи символізують 

чесноти Святих та їх вознесення до Бога. 
Півень – провісник дня, сторож добра проти зла; є символом світла, яке побороло темряву. 
Кінь – символ невтомного руху сонця; образ безстрашного вісника віри. 
Риба – як і вода, є символом життя і здоров’я; це також символ новохрещених, надії 

на спасіння душі. 
Олень – пов’язується зі світлом, істиною; це образ шукання Бога і взаємної допомоги. 
Виноград – символ роду; виноградна лоза – символ Христа. 
Сорок клинців – символізує чесноти людини і добробут. 
Квіти – символізують радість, красу, дітей.

Гаївки
Дівчата і хлопці беруться за руки і водять танок навколо церкви у вигляді шнура 

або крученого танцю. Це коли останній переходить зразу під руку між третім і 
четвертим та веде за собою аж до першого ведучого танцю, - і так уже стає останнім 
у танці. Гаївку водять доти, поки дівчат усіх не назвуть на ім’я.

„Летить хмара паперова, Гарна дівка Іванова. Гарна, гарна, гарно ходить, За собою 
хлопців водить: То Михайла, то Степана, Ото з неї дівка файна!” (Співають ті ж слова, 
тільки міняють імена батьків)

Наприклад: летить хмара паперова, гарна дівка Степанова і далі за текстом...
****************************************************

Утворюють два кола. Одне коло - дівчата всередині. Друге - хлопці охоплюють 
коло дівчат.

Дівчата ходять в один бік по колу й співають: „Ой, воротар, воротарю, відчиніть 
нам ворітоньки. Прийшли купці купувати та й не знають котру брати”. Хлопці ходять у 
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другий бік по колу й співають: „А ми стали та й думаєм, До Ганнусі посилаєм.” (Дівчина 
Ганнуся йде в коло хлопців)

Співають дівчата ті ж слова, тільки хлопці міняють слова дівчини. Наприклад, 
слова хлопців: „А ми стали та й думаєм, До Наталі посилаєм”.

****************************************************
5-6 хлопців стають у ряд неподалік від церковних дверей, а навпроти стають 

дівчата та хлопці і співають гаївку.
Дівчата: Ой воротар, воротарю, відчини нам ворітоньки.
Хлопці: Не відчиним, не відчиним, бо нам замки зіпсуєте.
Дівчата: А як ми вам зіпсуємо, то ми вам і направимо.
Хлопці: Ой, як же ви направите, якщо грошей не маєте.
Дівчата: А ми грошей дістанемо і всі замки направимо.
Хлопці: А ми стали та й думаєм, і по Ганнусю відсилаєм.
Дівчата: Вам Ганнусю посилаєм, відчиніть нам, ми чекаєм. (хлопці Ганнусю 

забирають у свій ряд)
Хлопці: Хоч Ганнусю ми візьмемо, та воріт не відчинемо. (знову співають спочатку, 

тільки іншу дівчину посилають і т. д.)
****************************************************

 Дівчата і хлопці, взявшись за руки, утворюють коло, ходять то в один бік, то в 
інший і співають. Посередині кола ходить одна дівчина, а за колом ходить хлопець.

Усі: О, де ж ти, Іваночку, де ти блукаєш, чом свою панну Любу не розшукаєш?
Хлопець: Ой шукав її я кілька літ і проїхав мало не весь світ.
Усі: Ти, Іванку, її не маєш, бо погано дуже шукаєш.
Хлопець: Ой шукав її я кілька літ і проїхав мало не весь світ.
Усі: Ой відчиняй, Йванку, ворота, тут є твоя панна зі злота.
Іванко розриває сплетені руки і виводить Любу з середини кола. Вони стають із 

усіма в коло, їх змінює інша пара і т. д.
****************************************************

Дівчата і хлопці (всі, хто є біля церкви) беруться за руки й утворюють довгий 
„шнурок”.

Ведуть звивистий танок і весело співають:
„Три листки гороху -
три листки, три листки,
Щоби ся женили усі парубки.
А за парубками Михайла син, Михайла син,
А за Михайловим сином всі за ним, всі за ним.”
Щоразу повторюються всі слова, тільки замінюється чий син, аж поки всіх 

хлопців не згадають.
Наприклад:
А за парубками Івана син, Івана син,
А за Івановим сином всі за ним, всі за ним.

****************************************************
Діти, взявшись за руки, співають в колі, а посередині кола стоїть дівчинка і 

відображає все, про що співається
Як в садочку зозуля закувала,
Тоді Христиночка зі сну вставала. (потягується)
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Встала Христинка дуже раненько,
Вмила білесеньке личко чистенько. (вмивається)
Потім русяве волосся чесала, (чеше волосся)
Стрічечки в довгії коси вплітала. (ніби заплітає коси)
Вінок з барвіночка й квіток сплітала. (ніби плете вінок)
І на голівку його закладала. (закладає вінок)
Стала Христиночка і запишалась,
Бо, як царівночка, гарненько вбралась.
(береться в боки й навколо себе повертається)
Тепер, Христиночко, в коло ставай
І кого хочеш із нас вибирай.
Христинка стала в коло, а вибрана нею дівчинка йде на її місце. Співають 

спочатку.
****************************************************

Діти ведуть хоровод і Наталочка в середині кола відображає все те, про що 
співають.

Наталочка зранесенька встала
І грядочки гарненько скопала. (ніби копає грядку)
На грядочках землицю спушила
І рівненько квіток насадила (ніби розпушує і садить)
Різних квіток вона насадила
І водою рясненько полила. (ніби поливає)
Ростіть, ростіть високо квіточки,
Що садила в чотири рядочки. (показує рукою вгору)
Добре потрудилась ти, Наталю,
Тепер бери того (тую), що є скраю.
Наталя бере з кола дівчинку або хлопця на своє місце, а сама стає до гурту в коло 

і разом співають спочатку.
****************************************************

Усі, взявшись за руки, ведуть хоровод, а дівчинка всередині кола відтворює все, про 
що співається в гаївці.

Ой не бігай, Мурчику, по хаті,
Не заважай Устиночці спати. (дівчинка присіла, на руки схилилася, ніби спить)
Але Мурчик бігав і ходив,
І малу Устинку розбудив. (позіхає, очки протирає)
О, вже годі, Устиночко, спати,
Треба стрічки в коси заплітати. (заплітає)
Вмий своє личко біленьке (вмивається)
Й платтячко вдягни гарненьке. (ніби одягається)
Підемо в церквицю ізраненька
Освятити пасочку біленьку. (йде, тупотить ногами)
Посміхнулось сонце з-за хмарин,
Бо Воскрес із мертвих Божий Син. (дивиться на небо)

****************************************************
Діти ходять по колу, взявшись за руки, а вибраний хлопчик йде всередину кола й все 

показує, про що співається.
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Ігорчику, земленьку скопай, (копає)
Щоб вродив нам добрий урожай.
Грабельками землю розгорни
І грядочки рівненько зроби. (ніби розгортає землю і робить грядочки)
На тобі насіннячка аж жменьку (всі ніби щось йому подають)
І засій рівнесенько земельку. (бере і засіває)
А щоб гарний виростав врожай,
Водичкою грядку поливай. (поливає)
Тепер можеш йти відпочивати
І заміну собі пошукати.
Ігорчик йде в коло й разом із усіма співає, а замість себе іншого хлопчика вибирає

****************************************************
Діти, взявшись за руки, ходять по колу і співають веснянки.
Усі в коло поставаймо,
Свої рученьки з’єднаймо.
О, який чудовий час:
Веснонька іде до нас.
Сонце дивиться з хмарини,
І так буде все, щоднини!
Веселитиме всяк час
Нас усіх весняний час.
Красна веснонька прийшла,
Сонце, тепло принесла.
І радіє кожен з нас,
Бо прийшов чарівний час!
******************
Дощику, дощику,
Землю поливай!
Тебе просить поле
І зелений гай...
Бо без тебе, любий,
Ніщо не росте,
Навіть квітка в полі
І та не цвіте.
Поливай рясненько
Сад, город, поля...
Нехай урожаєм
Повниться земля.
******************
Цінь-цінь-цвірінь... Йде теплінь -
Горобчик сказав нам.
Тепло нам всім несе весна,
Звірятам і птахам.
Цьох-цьох, тьох-тьох... - співа в саду
Співунчик соловей.
Радість весна всім принесла.
Найбільшу - для дітей.
Тепер нам можна, діточкам,
Гуляти цілий день...
Бо йде тепло від сонечка
І пташиних пісень.
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Великодні забави
Гра-забава
Хлопці беруться за руки, перший хлопець має бути найсильнішим і вести за собою 

інших. Всі міцно тримаються за руки, а ведучий крутить ними, аж поки останній не 
впаде. Хто не втримується, той виходить з гри. Переможцю кажуть щось заспівати 
або розказати.

****************************************************
Великодня   забава   „Стодола”
Хлопці сідають один другому на плечі, скільки перший може втримати та йдуть 

„стодолою” кругом церкви, приспівуючи:
„Їде, їде Жельман їде,
їде його брат і його дружина,
їде, їде Жельманова усяя родина.”
Час від часу міняються хлопці, а хто найдовше протримається, той переможець.

****************************************************
Великодня гра-забава „Купка”
Стають дівчата й хлопці в коло по двоє (один за другим). Один другого доганяє 

і хто дожене, той має доторкнутися того, хто втікає. Коли доторкнеться, то той, 
хто втікав - доганяє, а хто доганяв - втікає.

Той, хто втікає, стає попереду якоїсь пари, тоді третій з тієї пари втікає і т. д.
Ця забава весела і рухлива проходить доти, поки хочуть самі учасники.

****************************************************
Великодня забава “Петрушка”
Жінки (дівчата) сідають (стоять) на траву щільно одна за іншою. Вибрана жінка 

(дівчина) ніби копає петрушку і приказує:
Копаю петрушку, буду пити юшку - бере „Петрушку “ за руку, забирає її з гурту, 

а в цей час хлопці підбігають і хочуть й собі цю „Петрушку” взяти. „Петрушка” 
відбивається від хлопців.

Ця забава продовжується доти, поки не буде „викопана” вся „Петрушка”.
****************************************************

Весняна забава
Хлопці стають у рядок, тримаючись за руки, а дівчата стоять навпроти них і співають.
Дівчата: Пустіть нас, пустіть нас у гай погуляти!
Хлопці: Не пустимо, бо злий вітер може всіх вас взяти.
Дівчата: Ой пустіть нас в зелен-гай!
Хлопці: Вас не пустимо, і край!
Дівчата: То ми самі проберемось!..
Біжать з розгону й хочуть розірвати зчеплені руки хлопців. Хто рве, той 

залишається на боці хлопців. А решта знову співають і аж поки не залишиться жодної 
дівчини. Тоді всі стають у коло і співають:

Ой гарно в гайочку гуляти,
У віночки квіточки вплітати.
Веселімся і пісні співаймо,
Весноньку із сонечком вітаймо!
Дівчата і хлопці беруться за руки й ведуть хоровод навколо церкви „ланцюжком” 

або „шнурочком”, ходять і співають:
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Піди, батеньку ріднесенький, у лісочок
І нарви для мене зелен-барвіночок.
У лісочок батенько пішов,
Але барвіночку не знайшов.
Піди, матінко ріднесенька, у лісочок;
І нарви для мене синеньких фіалочок.
У лісочок матінка пішла,
Але фіалочок не знайшла.
— Ой піди, миленький, у лісочок
І нарви барвінку й фіалочок.
І миленький пішов в зелен-ліс,
Барвіночку й фіалочок приніс.
- Я нарвав, Мар’яночко, квіточок,
Щоб сплела ти гарненький віночок.
Свої русі коси заквітчай,
Весноньку зі мною зустрічай.
Так повторюється далі,
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Бог і Мати
Перед початком звучать пісні про Богородицю і про матерів. Глядач займає місце 

в залі. Завіса закрита. Лунає вірш. 
Чоловічий голос: Святі поняття - Бог і Мати!
Знай - їх не можна розірвати.
Це найсвятіша в житті нить.
Вічний лиш Бог! Все решта - мить...
Жіночий голос: О, Мати Божа, ясна зірко,
Вкраїну-неньку захисти,
Щоб слово матір в слові жінка
Змогло відлунням процвісти!
Виходять ведучі (2 пари: старші і молодші)
Ведучий ст. хлопець: Шановні гості, дорогі наші матері! У всьому цивілізованому 

світі свято Матері святкували і святкують у 2-гу неділю травня. Це свято Божої Матері, 
Матері-України і рідної найдорожчої всім нам неньки.

Ведуча ст. дівчина: Свято Матері зародилося давно. У 1903 році молода 
американка з Філадельфії Анна Джарвіс, яка поховала свою матір, звернулася до 
законодавців з пропозицією присвятити одинь день кожного року вшануванню Матерів. 
Вона запропонувала це вшанування символізувати кольорами квітів. У кого матір була 
жива - у цей день мав приколоти до одягу рожеву квітку, а в кого мати померла - білу.

Ведучий ст. хлопець: У 1914 році Конгрес США прийняв постанову про 
святкування Дня Матері. В 1929 році спілка українок Галичини звернулася до громадян 
з пропозицією зробити й у нас цей день святом. І так сталося, що в усьому світі День 
Матері святкували і святкують у другу неділю травня, саме тоді, коли відроджується 
природа і земля вкривається різномаїттям квітів.

Ведучі виходять із сцени. 
Завіса відкривається. Звучить спокійна музика. На сцені домашня обстановка 

(оформлення кімнати). На колінах спиною до глядача перед образом Богородиці стоять  
діти  і молитвою звертаються до Бога.

Найменша дитина: Мати Божа! Мати Божа!
Дай здоровля нашій нені!
І Тобі ми назбираєм
Ярких квітів повні жмені.
Школярик (2-3 клас): На землі одна лиш Мати!
Ти нам Мати там - у небі!
Ти рятуй матусю нашу
В небезпеці і в потребі.
Студентка: Серце наше - наші квіти
Віддамо Тобі в любові;
Захищай матусю нашу
Під святим своїм покровом.
Входить мама.
Мама: А чого це ви, мої любенята, ще не в ліжках, га? Ану хутенько до спання. 

Діти обступають маму, горнуться до неї, вона гладить по голівці.
Найменша дитина: Матусю, почитай нам щось цікаве!
Мама: Ні, дітоньки мої любі, вже пізно. Спати, спати, спати.
Діти: (разом) Ну, мамуню. Ви наша рідненька. Ви наша любесенька.
Студентка прискоком опиняється біля домашнього вівтарика, бере книжечку про 
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Богородицю і простягає мамі. Всі очікувано дивляться на маму.
Мама: Ну гаразд, вмощуйтеся біля мене. А почитаю я вам сьогодні про перше 

Ісусове чудо, яке сталося за проханням Його Матері.
Всі сідають на диван. Мама посередині. Старша дочка-студентка внизу, коло 

маминих ніг. Мама гортає сторінки книжки і знайшовши, починає читати.
Саме у Кані Галилейській має збутися подія, що покаже, ким є ІІречиста Діва 

Марія, яка її сила, яка міць. Ось послухайте, про цю подію розповідає нам найкраще 
св. Письмо: «А третього дня було весілля в Кані Г алилейській, і була там Ісусова Мати. 
Запрошено також і Ісуса і Його учнів на весілля. І коли не стало вина, сказала Ісусова 
Мати до Нього: «Вина не мають». І сказав їй Ісус: «Що мені й тобі, жоно? Ще не прийшла 
моя година». Сказала Його мати слугам: «Що скаже вам, зробіть». А стояло там шість 
камінних дзбанків на воду для очищення юдеїв, що містили в собі кожний по дві або три 
міри. Сказав слугам Ісус: «Наповніть дзбанки водою» і наповнили їх аж до верху. І сказав 
їм Ісус: «Черпайте тепер і занесіть старості». І занесли. Коли ж староста покуштував 
воду, що стала вином, а не знав звідки воно, то покликав жениха і сказав йому: «Кожний 
чоловік ставить перше добре вино, а коли вп’ються, тоді гірше; а ти заховав добре вино 
аж дотепер». Таке чудо зробив Ісус за проханням своєї улюбленої Матері.

Мама закриває книжку і передає її старшій дочці, яка тихенько відносить її на 
місце. Мама бере на руки найменшу донечку і, заколисуючи, виходить за куліси. Старша 
дочка веде засинаючого братика, який потягується, перед цим цілуючи маму і говорячи 
слова: На добраніч, матусю! 

Мати: Доброї ночі, доню! Доброї ночі!
Звучить колискова (скрипка). Завіса закривається. Виходять старші ведучі.
Ведуча ст.дівчина: Перше чудо в Кані повинно зміцнити наше довір`я до Прч. 

Діви Марії. Бачимо, що Ісус не може нічого відмовити своїй Матері, що кожне її 
бажання відразу сповнює, та що Ісус більше робить, як Прч. Діва Марія просить. Вона 
просить вина на весілля, а Ісус творить таку кількість вина, що вона може вистачити 
молодим на довгий час.

Ведучий ст. хлопець: Ісус любить свою Матір і є їй послушним. Це хороший 
приклад, для нас, дітей. Любім же матерів своїх, бо це наказує нам Господь у заповіді 
«Шануй батька свого і матір свою і добре тобі буде, і довголітнім ти будеш на землі». 
Отож, нехай наші серця завжди будуть повні любові і шани до наших матерів.

Ведучі виходять. Завіса відкривається.
Мама: (виходить на сцену з синочком і донечкою, присідає коло них і одягає у 

вишиті сорочки, запитуючи їх, як їм спалося, що снилося)
Донечка: Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило
А то лиш так моя мама дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітрик,
Що пестив колосся - а то мені
Моя мама гладила волосся.
Бо слухаєш мене завжди
 І любиш рано в школу йти. 
Люблю тебе, що ти веселий, 
Мов ластів’ятко чарівне,
 Але скажи мені, маленький,
Чому так любиш ти мене?
Син: Таж ти не раз не спиш у нічку,
Як захворію я коли,
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Не раз твої молитви щиро
За мене в небо попливли.
За все тебе я люблю, нене,
Люблю матусю я свою.
Я і сказати не умію,
Як я тебе люблю, люблю!
Мама пригортає діток до себе. Входить старша донечка з квітами (або з гарною 

хустиною в руках) і звертається до матері:
Моя люба мати,
Калиновий цвіт,
В тобі, рідна мати,
Весь мій любий світ.
В тобі моє щастя, 
В тобі моя ціль, 
Моїм твоє горе, 
Моїм є твій біль.
Твоя втіха й радість
Радує й мене, 
А твій жаль займає 
Й серденько моє.
Бо ж я, моя мамо., 

Твоя кість і кров; 
Ти мене родила,
Ти є мій покров!
Ти мій скарб найбільший,
Ти мій цвіт живий,
Ти моя перлина,
Жемчуг дорогий.
Ти мене хорониш
Від лихих тривог,
Най благословить тя
З неба Господь Бог!

Обнімає маму, цілує її 

і покриває плечі хустиною. Всі діти обняли маму. Мама усміхається від щастя.
Закривається завіса. Звучить  тихенька музика  (або  пісня  Аве-Марія)
Виходять молодші ведучі.
Ведучий мол. хлопець: Мати і дитина - символ життя на землі. Мати благословила 

перший мій подих, першу мою усмішку, перший крок, вона підготовляє мене до 
дорослого життя.

Ведуча мол. дівчина: Ми звертаємось до всіх присутніх в залі. Пригадайте, коли в 
останній раз ви були з матірю. Чи знайшли час, щоб сісти поряд, поговорити, розказати 
про своє життя, розпитати і вислухати неньку. А їй так мало треба... Не запізнитись би... 
Для вас, любі матері, даруємо цей танець.

Завіса відкривається. Діти виконують танець.
Виходить пані гарно одіта в українському костюмі з одного боку куліс, а з другого - 

хлопчик-українець. Починають діалог.
Пані: Чий ти, хлопче золотий?
Хлопчик: Мамочки - і більш нічий!
Пані: Я тебе собі візьму!
Хлопчик: Ні! Я з вами не піду.
Пані: В мене краще, як у нені, дам цукорків повні жмені, яблучко й медяник!
Хлопчик: Я до солодощів звик: я ж у мамочки - як пан!
Пані: В мене будеш - як гетьман
Приберу тебе в жупан, дам шабельку і пістолі
Та ще й грошенят доволі.
Хлопчик: Ви сховайте свій дукач;
У мамусі я богач,
У мамусі князь я й пан:
Маю кріс і барабан!
Пані: В мене ляля - як та краля,
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В мене донечка Олюся.
Хлопчик: Ні - з ніким я не дружуся!
Гарні Олі, гарні Фрузі,
Але шкода, шкода слова:
В мене мамочка чудова.
Кожний чув про те і знає:
Кращої ніде немає -
Хоч у близькому окрузі,
Хоч у світі у цілім!
Пані: Хлопчику, ходім, ходім!
Знай: тебе, малий мій друже,
Я за синочка візьму.
Хлопчик: Пані, де вже там... простіть! -
Я - не можу... Дуже - дуже
Мамочку свою люблю.
Хоч мені ви дайте світ,
Я від неї не піду!
Пані: Славний, бачу, ти! Дай бузі!
Хлопчик: Ой, ні! Ні! - Я все вірненький,
Зрадити не можу неньки.
Вибачте, чемно прошу:
Мамочку я в серці ношу;
Тільки мамочку кохаю,
Для нікого більш - крім мами -
Місця в серденьку не маю!
Пані: Ей. пустуньчику, піймаю.
Хлопчик: Кланяюсь - і вже втікаю...
Мама там шука за мною,
Кличе; з мамою піду.
Я страшенно - дуже - дуже
Мамочку свою люблю.
Мама! Мама - квітка красна!
Мама! Мама - зірка ясна!
Тільки мамочці дам бузі!
Надходить мама, хлопчик кидається в її обійми. Закривається завіса. Виходить 

ведучий молодший.
Ведучий: А зараз для нашої Небесної Неньки і для всіх матерів звучить пісня «Радуйся Маріє».
Завіса відкривається. Інсценівка. Діти сидять колом і плетуть вінки.
1 дівчина: Я свою матусю так щиро кохаю, що й розказати не вмію, не знаю.
2 дівчинка: Нема на цілім світі, всім вам признаюся, кращої матусі, ніж матуся.
3 дівчинка: Моя наймиліша з усіх людей ненька, тиха, мов голубка, щира і миленька.
4 дівчинка: В кожного дитяти найдорожча мати, знає це сирітка, ронить сльози зрідка.
5 дівчинка: Мені вже говорить щовечора ненька, що я українка, мов квітка пишненька.
6 дівчинка: Як то це є гарно Бозя в небі склала, що мені, Марусі й Наді - всім нам маму дала.
Вибігають декілька хлопців з квітами.
1 хлопець: Вітайте, ми квітів нарвали для вас, сьогодні святкуєм День Матері в нас!
2 хлопець: Та й ми таку пісню в честь матері склали, що ще мабуть в цілім світі 

ніде не співали.
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Дівчата: А ну, заспівайте!
(співають пісню про маму)
Ведучий хлопець: Провидіння Боже назначає кожній людині мету і подає засоби 

до її осягнення. Щоб мати могла з успіхом сповнити своє високе і багате на жертви 
призначення, Господь Бог подає їй надзвичайний засіб: материнську любов і побожність.

Ведуча дівчина: Коли природна любов матері не є освячена любов’ю Бога і 
побожністю, тоді стає вона отрутою для дитини. І тому сама рука Сотворителя, що 
більший скарб любові вложила в серце невісти, ніж в серце мужчини, дала також і 
невісті більший нахил до побожності.

Ведучий хлопець: Християнська мати освячує свою природню любов любов’ю 
вічною. Богородиця для неї є досконалим взірцем матері. Християнська мати навчає 
своє дитя любити Бога, навчає молитви і веде до Церкви. У церкві маленька дитина 
пізнає Бога, зростає у мудрості, набирається життєвої сили.

Ведуча дівчина: Перші враження, які переживає дитина, лишаються у душі на 
все життя. Дитина, що в дитячім віці ходила на Службу Божу зі своїми  родичами, 
пізніше ніколи не пропустить її. Ходячи до церкви, дитина вчиться шанувати обов’язки 
щодо Господа Бога і тим самим зуміє сповняти обов’язки, які має щодо родичів. Тож 
християнські матері! Памятайте просьбу нашого Спасителя: «Лишіть дітей і не бороніть 
їм приходити до Мене».

Ведучі виходять. Відкривається завіса. На сцені хлопець і дівчинка. Розказують 
почергово вірш «Моя мати! Моя Церква!»

Моя Мати! Це є жінка, що мене родила,
Моя Церква! Божий храм, що мені так милий.
Моя Мати! Це є жінка, що груди давала,
Моя Церква! Де людина вже Бога пізнала.
Моя Мати! Наймиліша, що мене плекала,
Моя Церква! Найсвятіша, що Віру нам дала.
Моя Мати! Тільки моя мені найрідніша,
Моя Церква! Невеличка - може десь є більша.
Моя Мати! Дуже пильно мене оберігає,
Моя Церква! Котрий рік - будова триває.
Моя Мати! Тут зі мною по Божій волі,
Моя Церква! Найгарніша - збудуєм поволі.
Моя Мати! Моя одна - іншої не буде,
Моя Церква! Ось тут поруч - йдуть до неї люди.
Моя Мати! Найсвятіша - після Богомати,
Моя Церква! Нам від Бога - що ж більше гадати...
Молімся і вірмо! Лиш Бог допоможе!
Все решта - лукаве, зависне, вороже...
Йдуть люди із дітьми до Церкви, до Храму,
Молюся за себе, за рідних, за маму!
Виходять всі: старші і молодші; дівчата з квіткою в руці, а хлопці зі свічками.
Дівчина 1ст.: Була тиха, і наче весна та, прекрасна,
Просто, скромно й побожно жила...
Вона радість вернула нам,
Зіронька ясна,
Спаса-Бога нам в тілі дала.
Дівчинка 2 ст.: Та єдина, яка розуміє все чисто,
Серцем зогріє кожного з нас,
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І сльозинок утре нам дрібнеє намисто,
І є з нами щодня, повсякчас.
Дівчина 3 ст.: Нині світ так добра потребує і ласки;
Щоб збороти всю погань і зло -
Тож несім, як Вона, ми відверто, без маски
Людям серця любов і тепло!
Дитина І (хлопець): Мамочко рідненька, я твій син маленький,
В день твойого свята зичу радощів багато.
Зичу щастя і здоровя, зичу много літ.
Мамо, ти мій скарб великий,
Мамо, ти мій світ!
Йде в зал і дарує своїй мамі квіти.
Дитина 2 (дівчина): Мамо! Ти - як Ангел з неба,
Знаєш, чого мені треба:
Стережеш і нагодуєш,
Прибереш і поцілуєш.
Міцно я Тебе кохаю!
Бога доброго благаю,
Щоб прожила Ти сто літ!
Мамочко! Ти рожі цвіт! (Дарує квіти своїй мамі)
Дитина 3, 4 (брати, по одному куплету): О, Мамочко!
В любові і подяки день
При звуках радісних пісень
Прийми від нас, дітей, привіт!
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог - щоб Бог Отець
Тобі багато щастя дав,
Щоби Тебе нам зберігав сто літ! Сто літ!
(Дарують квіти)
Хлопець 2 ст.: Дамо любов, дамо пошану,
Мольбу зашлем Христові Богу,
Щоби кріпив її кохану,
І літ дожити дав їй многих,
Щоб діти всі цілого світа
Їй співали «Многії літа»
Всі співають «Многая літа». Виходить священик, звертається до матерів і благословляє їх.

День Матері
Ведуча: Мати. Мама. Матуся.
Ведучий: Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо називає людину, яка 

завжди для нас найближча, найрідніша.
Ведуча: У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті 

пташиний спів, коли травами і квітами замаїться земля, теплий весняний вітер 
приносить до нас Свято Матері.

Ведучий: Молоду американку Анну Джервіс спіткало страшне лихо - передчасно 
пішла з життя її мати. І донька, скуштувавши сирітської долі, вимріяла думку, аби мали 
люди на рік один день, коли б усі вшановували і матір-неньку, і матір-землю, і Матір Божу.

Ведуча: І полетіли від сироти листи сенаторам. Нарешті, 1914 року Конгрес США 
ухвалив рішення про проведення в країні нового державного свята - Дня матері.

Ведучий: Вперше в Україні це свято відзначали в 1929 році у Галичині, відзначаємо 
його і ми сьогодні при церкві св. Апостола Андрія.
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Ведуча: Зійшлось сьогодні людей багато,
Бо особливе маємо свято!
Це свято миле бабусь і мами,
То ж веселіться разом із нами!
Для вас, дорогенькі, ми виступаєм,
Віршами, піснями усіх звеселяєм.
Мами день - найкращий день,                              Преблага Свята Марія –
Повний радості й пісень...                                    Наша милість і надія...
В цей день будемо вітати,                                     Друга мама - мама рідна,
В піснях, віршах прославляти                              Мила, люба і лагідна...
Наших любих аж три мами,                                 А ще третя є в нас мати:
Які завжди разом з нами!                                      Рідна Ненька-Україна-
Ми прийшли всі із квітками                                 Наймиліша і єдина!
Та зі щирими словами.                                          Про них любо заспіваймо,
Перша є для всіх нас Мати:    Словом щирим привітаймо.
Ведучий: Слово “мати” - вічне і неповторне, як світ. Уже дві тисячі років, як воно 

освятилось ласкою неба. Велика жінка від Духа Святого народила Сина Божого. Своєю 
добротою, покорою, святістю вознеслася над нами Божа Матір Марія, щоб заступитися 
за нас, щоб просити Сина свого простити наші провини.

(Дівчинка і хлопець із запаленими свічками підходять до ікони Божої Матері).
Хлопчик: О Мати Божа, благослови наш любий, рідний дім і всіх, що проживають у ньому.
Дівчинка: І неньку нашу, і зелений гай,   О Маріє - Матір Божа,
Народ наш рідний і милий край.      Ти для нас є - як сторожа.
О зглянься над нами, Маріє,                                 Від напасті нас хорониш.
Під Покров свій усіх нас візьми!                         Від гріхів нас оборониш.
 В Отця для нас вимоли ласку,                             Ти - Цариця, що на небі,
Любові подай між людьми!                                  Будь заступниця в потребі!
                                                                                 Будь до нас Ти милостива, 
                                                                                 Наша Матінко Правдива!
Пісня до Матері Божої (Церковний хор)
Спасибі, Матінко Божа, Що цвіте в садочку рожа, 
На городі квітнуть мальви, А в леваді - буйні трави...
Що у мене - мама, ненько, Що співає соловейко, 
Що під вікнами калина Заквітчалась, як дівчина.
Ти подяку в нас приймай За наш милий, рідний край.
Ведуча: Діти, говоріть своїй мамі ласкаві слова, щодня, щогодини, бо вона ж 

боронить вас від усіх бід щохвилини. Недарма в народі мовиться: “Болить у дитини 
пальчик, а в матері - серце”...
Люблю тебе матусенько, єдина,                               Ще з порога уздрівши мовить: “Синочку,
Любов’ю щирою, як любить лиш дитина,                 Ти як сонце із ясного неба,
У Господа щоденно я молю,                                     А я вишила нову сорочку
Щоб зберігав матусеньку мою.                                Із пахучого льону для тебе”.
Люблю тебе, хоч може, люба ненько,                      І вже в хаті матусине свято
Непослухом раню Твоє серденько,                          Вгамувало всі болі й розлуки,
Що вражене до болю, давить груди,                        Пригортаю до вуст винувато
Прости мені, матусенько, прости.                            В праці зболені мамині руки.

Пісня «Мамині руки»
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Мариня:
Я Мариня-господиня,                                   Мама мене маленького
Хоч зростом маленька,                                 Ніжно колисала,
Та матусі допоможу                                      Щоб заснув я, щоб не плакав,
Кожного раненька.                                        Пісеньки співала
Застеляю сама ліжко                                    Як заснув, то моя мама
І вмиваюся як слід,                                       Сон мій зберігала
Допоможу своїй мамі                                   І молилась... В Бога долі
Готувати всім обід.                                       Для мене благала.
Та іще я посуд мию,                                     І я виріс, пішов в школу,
У кімнатах прибираю,                                 Й добре тепер знаю,
 Квіти в хаті й на городі                               Що найбільше в усім світі
Я полить не забуваю.                                   Матусю кохаю!
Ведучий: Малі діти – малий клопіт. Підростають діти – зростають клопоти.           
“Домашній твір”                                                  «Лист до матері...» 

Вітько - бідак страждає так, аж дригає ногами!               Якось літом донечка залишила хату 
Він - за столом, він пише твір: “Я помагаю мамі”.           І поїхала кудись на курси вступати. 
Старанно олівець гризе та супить брови грізно,              Чи вступило, а чи ні (буває помилка), 
Але нічого - хоч умри! - до голови не лізе...                     На четвертий день прийшла додому посилка. 
Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама.               Мати глянула, а там прозорий мішечок, 
«Вітюнь, будь ласка, в магазин сходи за сірниками.»      В нім картопля молода, цибулі пучечок,
«Ідея!- Вигукнув синок мамі...- Ну й морока!                  І записочка лежить тривожного змісту: 
Сама іди! Я твір пишу - Роблю важкі уроки.»                  «Неможливо, мамо, жить без тебе у місті...
І мама вийшла...А Вітько швиденько пише в зошит.       В мене вже не вистача ні часу, ні кошту, 
“Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять...”       То ж звари картоплю цю і неси на пошту. 
Хвилин за десять мама знов з’являється у дверях           Висилай лиш заказним - все точно, по списку, 
«Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю.»         Не забудь покласти ще вареників миску... 
«Сама начисть!-Кричить Вітько. Так, що ледь не лопне.  Ну, бувай...І ще одне, за тиждень приблизно 
Я твір пишу! Я - зайнятий! Сама вари картоплю!»          Надішлю тобі попрать пакунок білизни. 
Виходить мама, а синок писати знов сідає.                       Не забудь пришить гаплик, бо лихо зі мною, 
“ Я мамі сам варю обід, вечерю і сніданок...”                   Щоб не спала кофта з пліч — тримаю рукою».
Радіє син: «Не твір, а люкс! Оцінка буде гарна!»             Прочитала мати лист і втратила спокій... 
І геть не думає про те, що він радіє марно.                       Має ненька радість, бач, на старості років! 
Ведуча: Пролетіли роки. І матері бабусями вже стали.
Спасибі, бабусю, за ніжнії руки                                 Ввечері й щоранку я Богу молюся,
З пошаною кажуть – маленькі онуки                        Так мене навчила любая бабуся.
Спасибі, що в нас є бабусі і мами,                             І молитись мають в кожній-кожній хаті,-
Які з щирим серцем завжди разом з нами!               Тоді усі будуть щасливі й багаті.

Вірш «Молитва бабусі»
Сьогодні радість в серці у Ісуса!                           В молитві слово, ніби вершник в русі.
Для Нього радість, а для когось шок:                   Вогненна міць! Глибинна чистота!
В сільській капличці молиться бабуся,                 Господь! Я дякую, що є такі бабусі,
Вона стоїть зіпершись на ціпок...                          Що моляться за села і міста!
В сільській капличці молиться бабуся,                 Прошу для неї, дай їй підкріпитись
У кожнім слові біль, любов, краса!                       З руки Твоєї: хліба і вина!
В сільській капличці молиться бабуся,                 О, Господи! навчи мене молитись
Здригаються земля і небеса!                                  Всім серцем, так, як молиться вона!

Вона стара. В дугу зігнулось тіло.
Душа неначе перелітний птах…
І руки ні хвилиночки без діла…
Але Господній спокій у очах!                             
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Ведуча: Всемилосердний Боже! Дякуємо тобі за наших батьків та за все добро, що Ти 
нам дав через них. Вони виховують нас, навчають любити Твої святі Заповіді. То ж нехай 
вас, любі батьки, благословить Господь добром, здоров’ям, довгим і щасливим життям. 

Ведучий: Матусю, рідненька, до твого порога, коли повертаюсь з далеких доріг, то 
чую як шепчеш молитву до Бога, щоб Він мою долю від злого беріг.

Ведуча: Насійте, мамо, чорнобривців, насійте, мамо, під вікном. І попросіть у Бога 
ласки, щоби для нас зійшли добром.

Пісня «Чорнобривці»
Ведучий: Моя Батьківщина, рідна земля, мати-Україна. І в моїй уяві постають 

широкі степи, могутній Дніпро, зелені Карпати, древній Київ і Львів. Але як багато 
синів і дочок є дуже далеко від матері-України. Порозвіяно вітрами, порозсіяно світами, 
мов суцвіття із калини покоління з України.

Нас вигнала доля із хати, 
Погнала в далекі світи. 
Добра ми нажили багато, 
Та просим: Вкраїно, прости!
Прости своїм дітям, Вкраїно, 
До лона свого їх верни 
Усіх діток із всього світу 
До серця свого пригорни!
Пісня «Виростеш ти сину»
Ведуча: Є у кожного з нас мила Батьківщина, яка в світі лиш єдина. 
Ведучий: Мила Україна - мати наша рідна,
Хочем, щоб ти була навік вільна, вільна!
Я цілий-цілий світ люблю:
Милу матусеньку свою,
Землю родючу, ясне сонце,
Яке щодня світить в віконце;
Свій рідний Самбір, де зростаю, 
Де друзів щирих й вірних маю;
Люблю степи і гори я,
Бо це усе – земля моя!
Ведуча: Благослови, Святий Боже і Матір Єдина,
Щоб жила в добрі, в любові моя Україна.
Щоб в сім’ї, щоб у родині щастя панувало,
Щоб ішло, пливло багатство і добро настало.
Ми бажаєм всім багатства, як квітів у полі.
Щастя, доброго здоров’я і кращої долі.
Ведучий: Пропонуємо вашій увазі інсценізовану легенду про любов земної матері 

до своєї дитини та безмежне милосердя небесної Матері Марії до грішників

Милосердя Марії
На сцену входить Наталя, несе квіти.
Наталя: Як гарно на цій любій лісовій галявині. Марія в квітах і зелені. Лице 

Божої Матері, повне небесної краси, видається неначе живе. (Клякає) Вітер лагідний 
шумить за деревами, а мені здається, що це ангельський спів. Як добре бути дитиною 
Марії. (приглядається до Марії) Я відчуваю себе щасливою, хоч в хаті моєї матері 
убого і тяжко працюємо на кусок щоденного хліба. Під опікою небесної неньки живемо 
задоволені зі своєї долі. (кладе до ніг Марії квіти) Усміх роз’яснив лице небесної 
неньки. Певно, тішиться з моєї дитячої любові. Може, всміхається до прекрасних квітів. 
О Матінко, не дозволь, щоб моя душа могла втратити невин ність, не опускай мене.
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Спокуса: Наталю, звідки ти взяла так багато гарних квітів? Вмієш сплі тати вінки?
(Наталя не відповідає, продовжує прикрашати статую) 
Спокуса: Для чого так прикрашаєш цю стару фігуру?
Наталя: (здивована) Питаєш? Чи не знаєш, що це лісова капличка Марії? 
Спокуса: Знаю. Так селяни називають це місце в лісі. 
Наталя: Для мене вона є дорожча понад усі скарби світу. Марія є Нень кою. 

Царицею мого серця.
Спокуса: Ха. ха. ха. Ненькою, Царицею. Наталю? Чому ж ти в таких злиднях, 

нужді, забутті, чому перебуваєш в журбі і нестатку?
Наталя: Не всі можуть бути багатими на землі. Цариця дасть мені вічне щастя.
Спокуса: (бере Наталю за руку) Не всі можуть бути багатими, але ти є гарна, ти 

можеш і повинна здобути щастя і багатство в житті.
Наталя: Не розумію, що ти хочеш сказати, але дозволь мені скінчити мою працю. 

Сонце вже низько, мушу повертатись додому, там мене чекає моя мама.
Спокуса: Належиш до вибраних, при одному слові твоєї згоди золотий діамант 

прикрасить твою голову. Можеш бути вибрана з-поміж тисяч. Ти призначена, щоби 
веселитись і бути відомою.

Наталя: (здивовано) Що кажеш, чи жартуєш собі з бідної дів чини? Ой, як дивно 
дивишся на мене. Яка гарна... Але твій зір загадковий, таємничий, з чола б’є світло, але 
зимне, як криш талики льоду, ой як я чомусь боюсь...? Мені боязко.

Спокуса: Відступи від тої фігури, Наталю. Послухай мене, я можу тобі дати щастя, 
про яке й не мрієш в своїй бідній хаті.

Наталя: Ким ти є, що можеш мені все дати?
Спокуса: Скажи тільки, що погоджуєшся, і сповниться твоя мрія. (вказує на далеке 

місто) Ось бачиш там... Там є пречудове місто, де всі перед красою Наталі похилять 
голови. Будеш жити в розкошах, обсипана дарами, золотом. Там твоє місце.

Наталя: Докажи, що це правда.
Спокуса: Добре, вирви одну волосинку з твоєї голови.
Наталя: (підносить руку до своєї голови) Ах, що це? що це? Золотий гріш блистить 

в моїй долоні.
Спокуса: Дам тобі стільки золотих дукатів, скільки волосся на твоїй голові. Лиш 

на одне мусиш згодитися.
Наталя: На що ж?
Спокуса: Пам’ятай, що ти повинна постійно мати золото, всякими способами його 

заробляти, не віддавати потребуючим, не жертвувати на храми, каплиці, бо ти для себе його 
заробляєш і будеш щасливою. Пам’ятай, як будеш мати хоч кілька золотих монет, нічого не буду 
жадати від тебе. Як віддаш останні, мусиш віддати свою душу навіки. Ну що, погоджуєшся?

 Наталя: Так легко можу уникнути небезпеки? Що ж, погоджуюся, коли віддам 
останній гріш, душа моя буде належати до тих сил, котрим ти служиш.

Спокуса: Відкинь від себе це марне життя, ходи за мною до великого міста.
Наталя: (кидає квіти на землю, топче їх і вибігає за спокусою) Іду... Іду...
Хвилину сцена пуста. Виходять ангели з похиленими головами
Ангел І: 3 очей Цариці неба пливуть сльози.
Ангел II: Великі ясні сльози. Плаче над душею Наталії, котра пішла на загибель.
Ангел І: Невдячна, як скоро забула всі добродійства і ласку небесної Цариці.
Ангел II: Квіти стоптані, кинені в порох, здається скаржаться на свою недолю.
Ангел І: Наталя перестала бути дитиною Марії, серце її заманила спо куса щастя.
Ангел II: Чи справді нема для неї рятунку, чи мусить бути жертвою за сліплення і 

легкодушності?
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Ангел І: А може ще повернеться з цієї дороги? Милосердя Марії без межне. Любить 
чисті душі, але й заблукані пригортає.

Виходять Анна і Юлія.
Анна: Я вже змучилася, Юліє. Відпочиньмо трохи. На цій поляні такий приємний 

затінок.
Юля: (сідає разом з Анною на пні неподалік від каплички) Звичайно, тяжко 

згинатися за кожною гіллячкою, але без праці не можна жити на землі.
Анна: Але не завжди. Є люди, які не трудяться, як та Наталя з нашого села. 

Пам’ятаєш її.
Юля:  Пам’ятаю, Анно!
Анна: Так якби вчора це сталось. Пам’ятаю її нещасну.
Юля: А мені її жаль.
Анна: Маєш кого жаліти. Я її не жалію анітрохи. Зводила людей блудниця. 

Дивлячись на неї, здавалось, що то свята з обра зочка. Хто сказав би, що така чорна 
душа в неї була.

Юля: Злий дух спокусив її.
Анна: А хто ж інший... Відпочили, то рушаймо далі, до роботи. (встають, 

лишають хмиз)
Юля:  Я тільки помолюся до Богородиці перед каплицею.
Юля на хвилинку приклякає і відходить, за хвилину входить Галина, сідає коло 

каплиці, пряде
Галина: Тихо тут й затишно. Хоч на хвилину відпочине моє серце. Тут Мати Божа 

споглядає ніжно і милосердно. Вона єдина розуміє терпіння матері. Не можу витримати 
у порожній хаті. Тут при капличці Марії серед давніх спогадів почуваюсь менше 
сиротою, здається мені, що вибіжить з лісу моя Наталя, щоби квітами прикрасити 
капличку Марії. Але то тільки мрія, не побачу її в моєму житті. Ох! Як вона могла це 
зробити? Чи совість не мучить її, що зали шила стару матір? Моє серце вмирає від болю. 
Підходять Юля і Анна

Анна: Дивися Юліє. Галина прийшла сюди прясти.
Юля: Щоденно люди бачать її тут.
Анна: Підійдім до неї.
Юля: Не бачите нічого доброго, Галино? Ви вже очі виплакали.
Галина: В житті зазнала багато горя, моя сусідко. 
Юля: О так, в житті більше недолі й сліз, як доброго.
Анна: О, знаю я добре і всі в селі знають, через кого плачуть ваші старі очі. Дочка 

ваша відповість тяжко перед Богом. 
Юля: Дай спокій, Анно.
Анна: Панею їй захотілось бути. Розкошує, а мати її в нужді і горю. Кара Божа не 

мине її.
Юля: Перестань.
Анна: Хіба справедливості нема на світі. Буде покарана за такий тяжкий гріх, за 

погордження рідною матір’ю.
Галина: (лагідно) Не кари Божої, але опам’ятання благаю для заблуканої дитини. 

Бог милосердніший від людей. 
Юля: То правда, не нам грішним судити ближнього. Нехай Бог нам простить, а 

нещасну наверне зі злої дороги. 
Анна: (злісно) Хо,Хо! Навернеться грішниця. Вона ім’я Боже забула.
Юля: Досить тих дров, вертаймось до села. Оставайтесь з Богом, Галино.



55

Галина: Ідіть з Богом, Юліє.
Анна: (до Юлі) Повторюю вам, сусідко, що кара Божа не мине заблукану. Згадаєте 

мої слова. Переконаєтеся, що я говорила правду.
Галина: (складає руки) Великий Боже, не карай мою нещасну Наталю. Сльози мої, 

самоту, нужду вважай за її покуту, на переблагання Твого гніву. Але нехай Твоє милосердя 
пощадить мою дитину. (Галина клякає перед статуєю Марії) О Царице неба. Ти знаєш, 
що життя своє віддала б я за свою дитину. Умилосердися наді мною, благаю тебе. Рятуй 
Наталю. Вона колись була добра і невинна. О Маріє, змилосердися. Кінець життя мого 
приходить, чи безсильна буде моя молит ва? Чи намарно виливаю мої сльози?

Ангел II: О ні! Сльози матері небо ублагати можуть. Душа матері чуває над 
дитиною, як крила ангелів. Заблукана душа не згине.

Бідна кімната. Наталя, самотня, розглядається дов кола
Наталя (стара): Сумно і глухо в моїй самотній і бідній хаті. Даремно виглядаю 

приятельської душі, даремно вичікую людського голосу. Не чути нікого, крім 
шкреботіння мишей на піддашші, недалеко чути забавляються багачі міста. Тільки 
Наталю всі забули, ніхто про неї не пам’ятає. (зближується до вікна) Минули як сон літа 
молодії, коли я була чарівна і приваблива... Без ліку я розкидалась довкруги золотом, я 
разом з тим гріш на, засліплена, доки не вичерпались гроші, продала душу. (дивиться в 
дзеркало) Все проминуло, навіть краса моя, котра мені щастя приносила. Залишилось 
мені тільки два дукати, а потім нужда. 

Входить Олександра
Олександра: (з гнівом) Не приглядайся в дзеркало, сеньйоро, але заплати за помешкання. 

Краса і так не вернеться, ані добрі часи, а я не буду вже довше чекати на гроші.
Наталя: Не можу тобі сьогодні заплатити, Олександро. Навіть куска хліба 

сьогодні не купила.
Олександра: А що мене то обходить. Задармо не можу тебе кормити! Хто за 

молодих літ не працює, на старі літа буде бідувати.
Наталя: Зачекай, поки влаштуюся на роботу. Але тепер залишили ме не сили. Ти 

ж знаєш, я довго хворіла.
Олександра: (байдуже) То не моя річ... не маю часу на розмови. Мій дім не є 

жодним шпиталем, ані захистом для убогих.
Наталя: (сумно) Чи маю бути позбавлена навіть даху над головою?
Олександра: Іди куди хочеш, навіть по жебрах, але не займай мені тут місця в 

помешканні. Прийде той, хто заплатить. Я не жартую - забирайся!
Наталя: Які страшні слова, але чи можу я бажати милосердя, я... для котрої 

нема вже милосердя на землі. Де піду? Куди спрямую свої кроки? Всі мене покинули. 
Під жодним дахом не знайду собі місця... Грішна, від нікого не можу чекати розради. 
Вітер тільки шумить за вікном і сміється лукаво. І я колись була невинною, доброю 
дитиною і я до убогої кап лички бігла, щоб прикрасити її лілеями і рожами, але то було 
давно...давно. (виймає малий мішечок) О, як мене спокушають ці останні дві золоті 
монети. Але ні... не віддам тих грошей нікому, хоч мала би згинути з голоду. Іду вже. Іду 
в ту ніч, темну і грізну. Є одне таке місце, де мене ніхто не відкине. Туди піду вмирати, 
(повільно відходить)

ДІЯ ІІ
Як в першій дії, біля каплички ангели
Ангел І: Цариця неба весело днесь споглядає.
Ангел II: Так, бо чекає на одну душу, котра довгі роки блудила на без доріжжі, а 

нині повертається сюди знову. 
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Ангел І: Чи може це грішниця Наталя?
Ангел II: Так... вже недалеко іде, збираючи останні сили. Голодна, нуж денна, 

втомлена, але серце переповнене любов’ю і жалем. 
Ангел І: Чи спішить благати милосердя?
Ангел II: Не сміє вже нічого просити. Хоче тільки склонити голову на порозі 

каплиці, котру колись прикрашала квітами. 
Ангел І: Ой чому послухала злих нашіптувань духа темноти, при Цари ці була би 

дотепер щаслива. 
Ангел II: Не зуміло слабке людське серце опертися спокусі. 
Ангел І: А якщо пекло не віддає своєї жертви? Вона ж сама добровільно 

запропастила свою душу. 
Ангел II: О ні! Не є ще запізно! О ні! 
Ангел І: Ідуть сюди дівчата.  
Ангели зникають. Виходять Леся і Катерина.
Катерина: Чи дамо раду, Лесю? Може прикликати мужчин на допомогу. 
Леся: То праця не тяжка, Катерино, розібрати стару капличку. Що правда, фігура 

досить тяжка. Тільки так якось... аж серце бо лить, завжди то місце було посвячене 
Матері Божій. 

Катерина: Правду кажеш, але що ми на то можемо порадити. Властитель казав 
розібрати каплицю, бо продає цілий ліс... Тільки ця по ляна ще залишилась.

Леся: (сумно) А що, хіба б кому зашкодила фігура Богородиці з він ком лісових квітів?
Катерина: Діти тут прибігали молитись, а старому якось легше ставало на душі, 

коли міг виплакатись перед Небесною Ненькою. 
Леся: Цілі два золоті дукати коштує той кусок землі. 
Катерина: Два дукати? Я всього маєтку стільки не маю. Направду Лесю, але не 

можу дивитися на Матір Божу, здається мені, що спо глядає на мене з докором.
Леся: Чи ми винні? Нема ради, берімся до роботи. Перш за все треба зняти вазони 

з квітами. 
Катерина: (знімає квіти) То ще дар нашої побожної пані. Казала їх сюди принести 

з замку, щоби прикрасити капличку. 
Леся: Допоможи мені, Катерино. Обережно, щоби не ушкодити. Пе реховаю їх у 

себе, якщо вже таке діло.
Входить Наталя
Наталя: Що ви робите? Стримайтесь! 
Леся: (здивовано) Хто це? 
Катерина: Не знаю. Жебрачка, чи подорожня. 
Наталя: О, майте милосердя, що ви робите? 
Леся: Звідки ти тут взялась і нам перешкоджаєш? 
Наталя: Чому хочете знівечити це святе місце? Яка причина? 
Катерина: Ліс продали. А власник хоче продати цю поляну. 
Наталя: Ой, яка я нещаслива.
Леся: (лагідно) Жаль тобі видно старої каплички, але на то нема ради. Поможи 

мені, Катерино.
Наталя: Стримайтеся хвилину. Скільки коштує це місце? 
Катерина: Хо! хо... Не маєш напевно стільки грошей в своїй жебрачій торбі. Шкода часу.
Наталя: Скільки коштує? Не рухайте каплички. 
Леся: Ха! ха... Хочеш конче знати? Два дукати, два золоті дукати.
Наталя: (з переляком) Два дукати! Згуба моя неминуча, нема для мене рятунку. 
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Коли віддам останні гроші, піду на вічну загибель, пекло відкриється переді мною.
Катерина: Що вона каже? Хіба збожеволіла? Нічого не можна зрозуміти. 
Леся: Іди до села, там тебе приймуть. Іди з Богом. 
Наталя: О ні! Я сюди прийшла з останніх сил. Одиноку мою надію тут покладаю. 

О Маріє, я тобі віддаю останні гроші, щоб лише капличку залишили. Візьміть ті два 
дукати, лишіть капличку. 

Катерина: Дивись, Лесю, правдиві дукати. 
Леся: Так, правдиве золото, дивна жебрачка. 
Катерина: Біжім до замку, яке щастя, що фігура Марії залишиться. 
Леся: Мені якби камінь з серця спав. (за сценою сміх) Ха-ха-ха... 
Наталя: (тривожна падає на коліна) О Маріє, рятуй, ти моя єдина, ти мене рятуй. 
Спокуса в шатах чорних, або червоних, з накидкою на голові
Спокуса: Програла заклад!
Наталя: (тривожно) Хто це? О пізнаю тебе, ти нині інша, але все з про кльоном і 

нещастям. Ти зрадлива, ти мене згубила, ти... 
Спокуса: Ха-ха-ха... помиляєшся. Називають мене спокусою. Але хто добровільно 

не відчинить мені свого серця, тому нічого злого не можу зробити. Можу спричинити 
бурю в серці людськім, але я безсильна перед молитвою. Ха-ха, програла, Наталю. 
Навіть не пробувала рятувати себе молитвою, як тебе споку шала, ти сама спричинила 
свою загибель. Нині залишився тобі тільки розпач. Ха, ха, ха, ха...

Наталя: (підносить руки до Марії) О Маріє, рятуй, рятуй...
Спокуса: Нема для тебе рятунку, пекло чекає на твою душу. За марне золото 

продала свою душу.
Наталя: (тулиться до ніг Марії) О Маріє, прибіжище грішників (плаче).
Ангел І:  Відступи, сило пекла. Не маєш права до неї. Ми її боронити будемо. 

Цариця неба буде її боронити.
Спокуса: Добровільно продала сатані свою душу на вічну погибель, грі шила 

тяжко. Є нашою.
Ангел ІІ:  Темнота пекла відступить перед Царицею неба.
Спокуса: Вона не має вже дарованого золота. Програла заклад на потіху пекла.
Ангел І: 3 любові до Матері Божої віддала останнє золото. Чи може Богородиця 

погордити лю бов’ю, жалем, жертвою так великою? Марія є Матір’ю Милосердя. Геть 
від неї, сатано, і всі злі духи на згубу душ, що блукають по світу. Не згубиш її вдруге, 
спокусо роз пачу. Хто на Марію покладає надію, не згине повік.

Спокуса щезає, Наталя тулиться до фігури
Ангел ІІ: Жаль сердечний обмив твою душу. В лісовій каплиці світить зоря. 

Колишня грішниця в обіймах Марії.  Цариця неба веде Наталю до вічного щастя.
Ясність на сцені
Ведуча: Як же ж ми подякуємо Матері Божій за всі щедрі дари, за милосердну 

любов до грішників, та заступництво і покров над нашим народом?
Ведучий: Ось ми назбирали з хлопцями квітів, а дівчата сплели вінок, яким 

прикрасимо ікону Пресвятої Богородиці та звеличаємо Її всі разом піснею.
Потім в коло запрошують матерів і всіх присутніх, беруться за руки і співають.
Левадою, долиною 
Дітвора гуде. 
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Квіточки збирає
 В китиці кладе. 
Для Діви Марії
Звинеться вінок,
Славися, Маріє, посеред діток.
Прийми цей віночок
О Мати блага.
Рукою своєю храни нас від зла.
Провадь нас ласкаво
По стежці життя
До неба, до Бога,
Де смутку нема.
Ведуча: Мати Маріє, ми діти твої. 
Наша надія, наша любов,
Мати Маріє. Ти - наш Покров.
Ведучий: Благословляй нас, Божа Мати, 
На славу Богові зростати, 
На радість людям і батькам. 
Допомагай Пречиста нам.
Ведуча: Тепер низько вклоняємось вам, милі, дорогі наші мами, любі бабусі!
Ведучий: Вам ці квіти, що принесли ми сьогодні на ваше свято!
Дарують квіти матерям і бабусям.

Свято Матері 
Ведуча: Якось я спитала у Весни: ”Ти чому приходиш - поясни?” І весна мені 

сказала прямо: “Поспішаю я на свято мами!” Христос Воскрес! Шановні гості. Сьогодні, 
коли вже прокинулася від сну природа, коли лунає у блакиті  пташиний спів, теплий 
вітерець приніс і до нас чудове свято - День матері!

Мами день - найкращий день,      
Повний радості й пісень...                                                
В цей день будемо вітати,                                                
В піснях, віршах прославляти                                         
Наших любих аж три мами,                                            
Які завжди разом з нами!                                               
Ми прийшли всі із квітками                                          
Та зі щирими словами
Ведучий: Мама… В усі часи, всі народи пов’язували з нею найсокровенніше, 

возвеличували її, як найбільшу святиню. Вона - корінь життя, берегиня роду людського, 
вона та квітка, промінь якої ніколи не в’яне, а розцвітає з плином літ усе ясніше. І нині 
ми віддаємо шану Матері Божій, яка завжди нас охороняє і завжди заступає, віддаємо 
шану Матері-Україні, яка синів виряджала на боротьбу за рідний край. Прийми Боже, 
молитву своїх дітей, бо ми просимо за Україну, за рідну матір. І молитва наша праведна, 
як і любов.

__________________: Перша є для всіх нас мати:
Преблага Свята Марія –
Наша милість і надія...
__________________: Друга мама - мама рідна,
Мила, люба і лагідна...
__________________: А ще третя є в нас мати:
Рідна Ненька-Україна-
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Наймиліша і єдина!
Про них любо заспіваймо,
Словом щирим привітаймо.
__________________: О, Маріє Діво, я Тебе благаю,
Я на твою поміч щохвилі чекаю.
Приберем Твою ікону
У барвінок зелений.
Тільки дай доволі щастя
Нашій любій рідній нені.
_________________: Серця наші - наші квіти –
Віддамо тобі з любові.
Захищай матусю нашу
Під святим своїм покровом.
_________________: Рано до молитви щиро руки зложу
І буду просити Бога й Матір Божу,
Молю тебе, Мати, щирими словами:
- Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами
Пісня до Матері Божої 
_________________: Научи як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре - Зорянице і сонце доброти,
Землю України, щастям освіти!
_________________: Благослови, Святий Боже і Матір Єдина,
Щоб жила в добрі , в любові ненька Україна.
Ведучий: З чого починається любов до землі, до своєї держави - нашої України? 

З відчуття любові до матері, батька, до рідних та близьких. Усі ми зобов’язані любити 
ближнього, бо живемо на одній землі.  

Ведуча: Ти навчила мене, нене, Любить Україну –
Нашу славну, наймилішу, Рідну, солов’їну!
Ти навчила шанувати Українську мову, 
Щедру землю, світ чудовий Й пісню колискову.
Ти навчила мене, мамо, щоденно молитись, 
Тож за це тобі я щиро Хочу поклонитись.
Я тобі вклоняюсь, люба, низенько-низенько
За турботу, за неспокій, за щире серденько.
_________________: Найкращі дні для наших матерів –
Це дні, коли щасливі їхні діти.
Від нас залежить, скільки днів таких
Ми можемо для матері зробити.
 ____________________: Рідна матінко моя,
Я люблю вас щиро-щиро,
Вам бажаю щастя й миру.
Ви мене любіть, рідненька,
Бо я ще такий маленький.
Хочу бути на вас схожий,
Як і ви, такий же гожий.
_____________________: Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові.
Мати, матінка, матуся,
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Мама, мамочка, мамуся! –
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!
_____________________: Чому так багато довкола тепла
Це мамине свято весна принесла
_____________________: Мамине свято я зустрічаю
Я для матусі віршик вивчаю
Квіточку гарну мамі роблю
Я свою маму дуже люблю
_____________________: Я мамі хмаринку дістану із неба,
Щоб дощ під рукою, коли його треба,
Літак так змайструю, щоб сам над грядками
Міндобрива сіять поміг нашій мамі.
А найголовніше – і я не жартую –
Я їй цукерковий завод подарую!
Зрадіє матуся – й мені вже дві жмені
Найкращих цукерок насипле в кишені.
_____________________: Мама каже: - Донечко, ти маленьке сонечко
А я кажу: - Я велика, коли взута в черевики.
_____________________: Спасибі вам і знов і знов
За вашу ласку і любов,
За те, що вдома повсякчас
Ви так турбуєтесь за нас.
_____________________: І де б не були ми в безмежному краю,
Нас кличе додому дитинство святе,
Де кожна пташина, як мати співає,
Верба і калина у лузі цвіте.
_____________________: Де вся Україна - колиска любові
Із явора й дуба, з горіхових віт.
В устах материнських, у рідному слові
Шепоче Молитву - душі заповіт.
_____________________: Гойдайте веселку своїми серцями,
Гарячим цілунком торкніться хмарин,
Щоб сонце сміялось, умите дощами,
Щоб завше вертався до матері син.
Пісня «виростеш ти, сину..»
Автор: З доріг, які давно в житті обрані,
Лише одна веде нас до Христа.
Цей шлях - молитва, що нас навчила мати,
Стежина ця терниста й непроста.
Одної долі плутана дорога.
Губилась вже у прірві небуття.
І лиш молитва матері до Бога
Вернула хлопцеві і душу, і життя –
Батьки йому частенько говорили.
Батько:  Лицем до Бога, сину, повернись,
Забудь вино, не трать даремно сили,
І будь таким, як ми - щодня молись.
Автор: Але вино, товариство, розваги
Йому були милішими завжди.
Батьківських слів не брав він до уваги,
Цурався неба й церкви, як біди.
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Молитися він просто ненавидів,
Про Бога навіть чути не хотів.
Та час прийшов - на сірих крилах злиднів
Не лічив він одноманітних днів.
Та не забуде день один навіки,
Це день страшний - бо батько помирав.
Закрили сльози мамині повіки,
А він стояв і п‘яно реготав.
Син: Ну, де ж твій Бог, чому не допоможе?
Де твій зцілитель, чом ти не встаєш?
Загнешся ти, як всі, на смертній ложі
І як усі, в сирій землі згниєш!
Автор: Всміхнувся і промовив тихо батько:
Батько: Я ще живий, а ти - давно мертвець.
Та вже недовго, скінчиться це лихо,
Й мене до себе забере Творець.
Автор: По смерті батьковій молилась мати:
За душі їхні - батькову й його.
Ці сльози мамині він буде пам‘ятати
До самого кінця життя свого.
Але тоді ці сльози викликали
У нього злість і ненависть страшну.
І от якось, як нерви його здали,
Він кинув дім й пішов в пітьму нічну.
Син: І я пірнув в «свободу» просто з мосту.
Тепер я вільний в думці і ділах,
Я ще не знав тоді життя –
Як легко можна заблудить у гріхах.
Автор: Життя його, як тріску, закружляло,
У вирі суєти, гріхів і зла –
Він пив, як всі, допоки були сили,
І на плечах трималась голова.
Вино - це зло і джерело розпусти,
Не одного згубило вже давно,
Життя для нього стало наче пустка,
Він з джерела життя не лив, а пив вино.
В його душі розпуста так розквітла,
Що він, немов сліпий, в болото йшов
Й не помічав, що поруч було світло.
Він падав, піднімався, далі йшов
Він чув себе, як звірина в капкані,
Від розпачі він мало не ревів.
Та ось якось у тім жахливім стані
Краянина неждано він зустрів.
І він згадав село, і батька й маму,
Її печальні очі у сльозах.
Налив собі він в склянку 200 грамів
Й спитав його із бравою в словах:
Син: Ну що? Мене ще мама пам ‘ятає,
Чи, може, вже навіки прокляла?
Хотів навідатись, та часу я не маю,
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Завжди затримують якісь діла.
Краянин: Твої діла я добре розумію,
Не гірше, ніж про це ти знаєш сам,
Не вухом слухай, серцем, якщо вмієш.
Чи може мати сина проклясти?
Коли ти втік, твоя матуся бідна
Посивіла від горя і біди,
І кожен день допізна, доки видно,
Все виглядала, чи не повернешся ти.
До неба мати руки простягала,
Молилася за тебе знов і знов,
В очах її надія не вгасала,
А в серці жила віра і любов.
Коли в ногах не стало сил останніх,
То решту сил черпнула з серця дна,
І добровільним ланцюгом чекання
Вона мене за тебе прийняла.
Автор: Від слів його зірвалася курнина.
Що відділяла світло від пітьми.
Відкрились очі - жде матуся сина,
А він з чужими бавиться людьми.
Він обірвав розмову на півслові.
Лише коротке кинув: «Прощавай!».
Не було більше вести про що мову,
Кричало серце: «Швидше, поспішай!»
Неначе молот бив його по скронях,
Коли він вскочив в поїзд на ходу,
Він задихався в темному вагоні:
Що стріне вдома - радість чи біду?
І ось зупинка, станція знайома,
Веде дорога до села.
Син: Колись по ній мене малого з дому
За руку мама в білий світ вела.
Тепер вертаюсь я мов божевільний,
Чому ж цей білий світ мене навчив?
Я мав свободу, гроші, я був вільний.
Та долю я свою в вині втопив.
Автор: Дорога повз мовчазний цвинтар вела,
Він пригадав, тож батько тут лежить.
Відшукав закинуту могилу,
Згадавши ту останню мить.
В гіркім риданні впав він на коліна
Й поцілував холодний мокрий хрест.
Син: Прокинься, батьку, встань із домовини.
Ти був правий, прогнив, мов труп, я весь.
Але тепер тебе я закликаю
Повірити останній раз мені.
З минулого я назавжди вертаю,
Хай згине все, як у жахливім сні!
Спокутуюсь турботою про маму
Тепер вона не знатиме біди.
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Борг поверну своїми я руками
І спрагненим устам подам води.
Автор: І тут крізь сльози він побачив раптом
Ще один хрест і свіжий горб землі.
І зрозумів з холодним в серці жахом,
Що вже ніхто не жде його в селі.
Лиш синє небо свідком того було,
Як він безсило на могилу впав,
В якій навіки матінка заснула,
І замість мами землю цілував.
Син: Мамо! Моя єдина!
Чому ж ти сина не діждалась?
Де порятунок я тепер знайду?
Твоє життя так рано обірвалось.
Я ж сирота, без тебе пропаду!
Автор: І раптом вітер подихом осіннім
Приніс слова, що серцем він почув.
Голос матері: В молитві, синку, знайдеш ти спасіння.
Син: І я до неба руки простягнув –
З тих пір живу я з Господом Ісусом,
Я відчуваю мир в душі своїй.
Хто би колись мене повірить змусив,
Що це і є вершина моїх мрій.
Життя сторінки мого подерті,
Молитва матері перемогла –
В ній чудодійна сила після смерті,
Бо з серця мати черпала слова.
Та пам ‘ять цю, що наскрізь пропікає,
Не руште навіть добрими руками.
На серці камінь - ноша нелегка
Але чи легше, коли серце - камінь.
______________________: Мати піде, в серці лишить рану.
Всохне корінь наш і родовід.
Закликаєм: Бережіть всі маму,
Діти світу, маму бережіть!
______________________: І коли згрубіла ваша мова
Їй здобудьте ласку із грудей.
Бережіть її від злого слова,
Бо найглибші рани - від дітей.
______________________: Ще з порога, уздрівши мовить:
«Синочку, Ти як сонце із ясного неба,
А я вишила нову сорочку
Із пахучого льону для тебе».
І вже в хаті матусине свято
Вгамувало всі болі й розлуки.
Пригортаю до вуст винувато
В праці зболені мамині руки.
Пісня «Мамині руки»
______________________: Богородице-мати! О пречистая Діво!
Тобі дяку складати  берусь я  несміло
Молюся за Тебе, татуся й матусю,
Зачинательку роду – дорогеньку бабусю.
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______________________: Ой,  яка ж бо ти, бабусю,
Дорога і мила,
Це  словечком передати
я не маю сили.
_______________________: Ясне сонце світить з неба,
Веселить та гріє.
В рідній хаті, при бабусі
Кожен з нас радіє.
_______________________: І щасливо той живе,
В кого бабця люба є.
Той біди вже не зазнає,
Бо бабусенька скрізь дбає.
_______________________: Багато в бабусі турбот, не злічить,
Одній всю роботу нелегко робить.
І хочеться, друзі таке всім сказати:
Ми будем бабусі завжди помагати.
_____________________: Моя бабуся, люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей,
І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас – дітей.
_____________________ : Люблю тебе, бабусенько єдина,
Любов’ю щирою, як любить лиш дитина.
І Господа щоденно я молю,
Щоб зберігав бабусеньку мою.
______________________: Хай не спішать літа на ваш поріг,
Хай повсяк час здоров’я прибуває,
Ми ніжно любим вас і від душі
Всього найкращого бажаєм.
Ведуча: Для вас, наші любі матусі та бабусі ми підготували танець.
Танець «Подоляночка»
______________________: Хоч і в маленькім ділі,
Та руки у нас уже вмілі.
Для вас, наші славні мами,
Ростемо помічниками
І подарунки змайстрували
Своїми руками.
______________________: Рідненькій матусі квіти подаруєм,
Пригорнемось до неї й ніжно поцілуєм. (Дарують квіти)
Автор: Яке ніжне, красиве, лагідне, пестливе, тепле слово бабуся! А чому? А тому, що 

бабуся  - це мамина або татова мама. Отже, вона прожила на світі удвічі більше мами чи тата, бо 
вона – їхня мама. І, мабуть, ви удвічі дорожчі для неї, бо ви її онучатко, дівчатко чи хлоп’ятко.

______________________: Дорогі бабусі, вам ми побажаєм
Здоров’я на довгі роки,
Усмішок щасливих, 
Онуків вродливих
______________________: Хай в житті вам щастя буде,
Розцвітайте, як той цвіт,
Дай же, Боже, нашим ненькам
Многих, добрих, щасних літ.
Всі співають “Многая літа”
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Свято бабусь
МЕТА: Виховувати любов і повагу до старших членів родини-бабусь. Формувати 

чуйність, доброту, милосердя. Вчити дітей поважати життєвий досвід старших членів 
родини, прислухатися до їхніх порад, допомагати їм. Відроджував ати звичаї і обряди 
нашого народу, примножувати його традиції.

Родинне свято проводиться в класі або просторому і затишному залі, який 
оформлений за зразком бабусиної світлиці. На стінах- виставка дитячих малюнків на тему 
«Моя бабуся», народні приказки і прислів’я про бабусь. На кожній дошці, прикрашеній 
домотканим килимом і рушником, гарно написаний плакат з назвою свята.

Гості розсаджені в залі так, щоб бабусі були в центрі, а діти могли вільно до них 
підходити. Бажано, щоб присутні батьки з меншими і старшими дітьми сиділи буквою «П» 
за столами, що розставлені попід стінами, діти з двох боків попереду, а бабусі-в центрі.

На середину залу виходять хлопчик і дівчинка. На вишитому рушнику тримають хліб і сіль.
Учень: Добрий вечір, люди добрі,
Що сидять в нашій господі,
Раді з святом вас вітати,
Щастя і добра бажати.
Учениця: Красиво і світло у вашій світлиці,
Примули на вікнах стоять вогняні.
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Сьогодні у класі бабусине свято,
І хочеться всіх привітати мені.
Кланяються гостям, кладуть хліб сіль на стіл і сідають разом зі всіма дітьми класу.
Вчитель: Діти, сьогодні - особливе свято. В гості до нас прийшли найулюбленіші 

для кожного з вас люди-ваші бабусі. Вони-невтомні трудівниці, скарбниці мудрості 
нашого народу, хранительки звичаїв та обрядів, цікаві казкарі. Ось вслухайтесь, діти, 
у саме слово: бабуся, бабусенька , бабуня, бабусечка, бабця, бабусечка. Правда, яке 
воно ніжне, красиве, лагідне, пестливе. А чому? Подумайте і скажіть. Адже ми з вами 
говорили про це, готуючись до свята.

Відповіді дітей: Тому, що бабуся прожила на світі удвічі більше за наших маму 
і тата; бачила в житті удвічі більше за наших маму і тата; і ми удвічі дорожчі для неї, 
бо ми-діти її дітей; бо ми - її онучатка, дівчатка чи хлоп’ятка; бо ми - її пташенятка, 
ластів’ятка чи поросятка.

Учень: І коли це бабця називала мене поросятком?
Учениця: Напевно тоді, коли ти був брудну лею!
Учень: Згадав! Це було тоді, коли я
Заталапав чоботята.
І щоб сховатися від тата, -
До бабусі утікав!
А вона побурчить,
Поцілує та й мовчить.
Чи сюди, чи туди,
Чи то хліба, чи води,

Чи сорочку, чи штанята, -
Все до бабці, не до тата:
Там безпечно від біди.
І щасливо той живе,
В кого бабця люба є:
Той біди вже не зазнає,
Бо бабусенька скрізь дбає.

Учениця: А дбає бабуся про тебе тому, що ти її дитиночка-кровиночка. Правду 
кажуть у народі: «Діти – це діти, а справжні діти - це онуки».

Вчитель: Дорогі бабусі! Ми знаємо, що в житті вам було нелегко. Ви нечасто 
отримували подяки, нагороди за свою роботу, подарунки. А сьогодні ваші онуки 
підготували для вас сюрприз. Просимо вас на хвилинку заплющити очі, а коли 
розплющите-то побачите біля себе ваше онуча з сюрпризом.

Діти вручають бабусям подарунки.
Учень: Любі бабусі! Ми старанно готувалися до свята, підготували пісні, вірші, 

малюнки, щоб потішити вас і розвеселити.
Діти виконують кілька номерів художньої самодіяльності.
Вчитель: Бабуся! Чи є в світі краща людина? Скільки вона пережила, але яка ніжна, 

щира! Скільки вона недоспала ночей, голублячи онучат! Подивимось, діти, у бабусині очі. 
Які вони щирі! У них не побачиш ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд добра й любові. І 
хоч горе не обходило бабусиної хати, особливим блиском світилися очі бабусі тоді, коли 
приїжджали до неї онучатка. У кожної бабусі своє життя, своя доля. Її доля! А яка вона?..

Учениця: Бабусина доля -
Як ота тополя,
Що поперед степу
В небо порина.
Вітер гне тополі,
Заметілі в полі,
Так біліє в бабці сивина.
Наткали їй горя,
Як два Чорних моря,-
То роки голодні,
То шляхи війни…
Тільки і світло, 

Як пшеницю жала
Та як поверталась
Доньки і сини.
А іще світало,
Як защебетали
У дворі онуки,
Наче ластівки.
Бабусина доля
Як в степу тополя,
А над нею небо –
Як віки.
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Учень: Бабусенька-бабусенька, невтомна бджілка. Заради онуків вона віддасть усе, 
останньою краплинкою води поділиться. Кажуть, що бабусі люблять онуків більше, ніж 
власних дітей. Вони з любов’ю передають їм свої уміння.

Вчитель: Так-так, Юрчику, від бабусь онучатка навчилися прясти, ткати, шити, 
вишивати, бавити немовлят і виконувати домашню роботу. У народі є багато різних 
приказок, прислів’їв про бабусь. Ось вони у нас записані. Давайте всі разом почитаємо 
їх: « Хто бабусю має, той потіху знає», «Бабця скаже, як зав’яже», «Там бабусині руки-
де онуки», «Бабусине слівце-плідне деревце». Уже став крилатим вислів: « Є бабця-є 
діти». « бабця-є діти». Справді, на плечі наших бабусь-трудівниць лягло, крім усіх 
домашніх турбот, виховання онуків. Нерідко бабусі заміняють вам тата і маму. Адже 
ваші батьки за щоденними турботами не мають часу відповідати на всі ваші «чому?». 
От і доводиться звертатись до бабусь. А вони - все встигають, на всі запитання дають 
відповідь. Правда, діти?

Учениця: Бабуся глянула на маму
Веселий ранок з підвіконня
Пускає зайчики на стелю.
Протерла Оля очі сонні,
Бабусю кличе до постелі.
На шию кинулась, шепоче:
- Ти найдорожча, бабцю в світі!
Взяла мене цієї ночі
З собою в ліс, де повно квітів.
В траві цукерки ми збирали,
Які ж солодкі, бабцю мила!

Мені морозиво купила,
А ще дивились диво-риби,
Ходили потім до фонтану,
Спасибі, дякую, спасибі!
Весь день казать не перестану! -
Бабуся глянула на маму
І посміхається, моргає:
- Хитреньку виснила програму! -
Вставай, онучко, ліс чекає!
В. Ладижець

Учень (підходить до бабусі): Я дуже люблю свою бабцю і хочу її щось попросити. 
Люба бабусю! Розкажіть, як ви доглядали нас, онучат, наших маму і тата. Чи важко було 
вам це робити?

Бабуся: Ні, любий онучку, не важко. Бо робила я це з великою любов’ю до вас. А 
ще тому , що нашими першими порадниками і помічниками були ваші прабабусі. Твоя 
прабабуся заповідала мені: « Пам’ятай, доню, будеш ростити дитину щасливою тоді, 
коли сама будеш мудрою».А ще хочу розповісти вам про цікаву традицію нашої родини. 
Коли в сім’ї народжувався хлопчик, то в першу купіль клали кілька листочків з дуба, 
щоб зростав він сильним і міг оберігати свою родину. Коли ж народжувалась дівчинка, 
то клали в купіль кілька ягід калини, щоб була вона вродливою і щасливою.

Вчитель: Любі бабусі, ви завжди цікавитесь успіхами своїх онуків у школі, хочете, 
щоб вони зростали мудрими, добрими, здоровими. А здоров’я - це рух, гра. Ми завжди 
граємось на перервах. Вам, звичайно, цікаво, в які ігри грають ваші онуки. Отже, діти, 
давайте покажемо наші ігри.

Діти граються в ігри «Ой на горі жито», «Два півники».
Вчитель:  Відпочили, діти ? А тепер знову звертаємось до бабусь.
1-й учень: Любі бабці, хороші, ласкаві -
Ці слова мовимо ми залюбки.
Сьогодні вірші читають онуки не для слави,
Ми для вас почнемо ці рядки.
2-й учень: Люба, добра бабцю,
Ми, твої внучата,
Звернемось до тебе,
Щоб щастя побажати.
3-й учень: Ой нема миліше,
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Нема веселіше,
Як в бабці в гостині -
Медом нагодує,
Ще і поцілує
Личенько дитині.
4-й учень: Яблучок наріже,
Казочку розкаже,
Ще й лялечку справить.
Бабуся радіє,
Сама молодіє,
Коли внуків бавить.
5-й учень: Хоч твоє волосся
Густо посріблилось,
Ти для нас, маленьких,
Другом залишилась.
6-й учень: Ти нас батькові й матусі
Помагаєш вчити:
Як вирости чесними,
Як по правді жити.
7-й учень: Ми твої слова розважні
Пам’ятати будемо,
В життя твою науку
Понесемо всюди.
8-й учень: Хай тебе в своїй опіці
Бог не опускає,
Хай тобі тривке здоров’я
Й силу посилає.
9-й учень: А до того, наша бабцю,
Хай ще на додаток
Гордість дасть тобі й успіху
За нас, за внучаток.
10-й учень: Моя бабуся люба, гарна й мила ,
Вона найкраща від усіх людей,
І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас - дітей.
Діти виконують пісню: «Промінці для бабусі», слова В.Полинок, музика О.Родякіна
Учень: Свою бабусю знаю
Я з давніх-давніх пір,
Її обличчя любе,
її ласкавий зір.
Замислиться бабуся,
Зажуриться на мить,
І знов, дивись, сміється,
Ласкаво гомонить.
Та над усе найбільше
Сподобались мені
Її ласкаві руки,
Умілі та міцні.
Оцій руці хорошій
Робота не важка.
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Бо в’яже, варить, пише
Бабусина рука.
Буває, щось пошиє,
Ви скажете: краса,
Вона робити вміє
Ну, просто чудеса.
І я в бабусі руки
Цілую залюбки,
Вони немов співають,
Розказують казки.
Я слухаю бабусю,
Я весь, мов уві сні.
Розумні, ніжні руки,
Умілі та міцні.
М.Риленков.
Учень: Моя бабця знає секрет випікання дуже смачного хліба. Люба бабусю, 

розкажіть нашим учням, хто вас навчив такий смачний хліб пекти.
Бабуся розповідає про випікання хліба і пригощає ним присутніх.
Учениця: А моя бабуся найкраще за всіх вишиває та мережить. Бабусенько, 

розкажіть нам, будь-ласка, про своє захоплення.
Бабуся демонструє свої вироби та запрошує бажаючих навчитися ремесла.
Вчитель: Кожна бабуся особлива і любима своїми онуками. А щоб дізнатися, як і 

за що онуки вас люблять, ми підготували ще один сюрприз. Я включаю магнітофонний 
запис, а ви, дорогі бабусі, послухайте і впізнайте голос свого внука.

Запис інтерв’ю з дітьми «За що я люблю свою бабусю».
Вчитель: Погляньте, діти, як сивина вибілила коси ваших бабусь. Сивина… Одним 

бабусям вона припорошила скроні, іншим зовсім вибілила коси. Пам’ятайте, що кожна 
сива волосинка говорить про те, що не завжди слухали бабусь діти та онуки. І боліло у 
них серце за вас, за ваших мам і тат, а волосинки все сивіли і сивіли…

Онук: Ой, бабусю, у ваших косах вже чотири сивих волосинки, а вчора було три. 
Чому посивіла ще одна волосинка?

Бабуся: Пам’ятаєш, як ти поліз на високе-високе дерево? Я глянула у вікно, 
побачила тебе на тоненькій гілочці. Серце заболіло, а волосинка посивіла.

Онук: Бабусенько, люба, а як я вилізу на високе дерево і сяду на товсту гілку, 
волосинка не посивіє?

Учень: Дай, бабусю, поцілую
Сивину твого волосся,
Теплим диханням зігрію
Снігом вибілені коси.
Може і на них розкине
Лоскотливий іній срібний,
Мов химерні візерунки
На замерзлій з ночі шибі.
Вчитель: Діти, немає на землі нічого вічного… Не вічні і наші рідні… Приходить 

час, і ми прощаємося з ними. «На все Божа воля»- кажуть у народі. Але як часто не 
вистачає онукам ніжної, теплої, бабусиної руки. Як не вистачає їхнім матерям мудрої 
поради. І не гоїться в серці рана .Лише притуплюється біль. Є у нашому класі діти, 
бабусі яких уже померли. Діти принесли з собою їх фотографії. Погляньмо всі на ці 
фотографії і пом’яньмо покійних добрим словом.

1-й учень: В серці не гоїться рана,
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Душу біда напекла.
Бабцю, чого ж ти так рано
З дому навіки пішла?
2-й учень: В неділю,
Гляну - бабусі нема.
Двір наш неначе спустілий,
Хата неначе німа.
3-й учень: Йду за село, де калина
В ноги вклонюся тобі.
Спогад за спогадом лине,
Я коло тебе в журбі.
4-й учень: Ти ж мене, бабцю, любила,
Більш, ніж себе, берегла.
Словом, слізьми освятила
Шлях мій в життя від села.
5-й учень: Ласкою серце ти гріла,
Гріла і душу мою.
І в узголов’ї сиділа
Тихо, поки не засну.
6-й учень: Все забулося погане,
Кличуть нас дні і діла..
Бабцю, чого ж ти так рано
З дому навіки пішла?
Вчитель: Пом’яньмо покійних бабусь хвилиною мовчання… Але життя 

продовжується, і, як говорять у народі, «Живі думають про живе», отож повернемось до 
ваших любих онучат.

1-й учень: Багато в бабусі клопоту – не злічить!
Одній всю роботу нелегко зробить.
І хочеться вам, друзі,
Таке усім сказати:
Ми будемо бабусі завжди допомагати.
2-й учень: Нехай хоч і в маленькім ділі,
Та руки в нас умілі.
Ми допомагаємо вправно,
Посуд миємо під краном,
Витираємо тарілки.
3-й учень: Дуже нездужає наша бабуся,
Я за недужу бабусю боюся.
Каже бабуся:
«Уже я стара…»
Каже бабуся:
«Вмирати пора…»
Що ти, бабусенько,
Ти молоденька!
Тільки натруджена,
Тільки сивенька!
Вчитель: Дорогі бабусі! За щоденними турботами ми не маємо часу подякувати 

за добро, яке ви зробили для дітей ,онуків, правнуків. Ніжні і щирі слова вам говорили 
онуки. А зараз я надаю слово дітям.
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Мама учениці класу:
Милі наші матусі!
Ми вам шану складаємо
І признатися мусим,
Що без вас нас немає.
Ви нас, рідні, зростили,
Нам життя дарували
І безмежно любили,
Від біди захищали.
То ж «сьогодні я хочу
Вам «спасибі» сказати
За недоспані ночі,
На тривоги багаті,
За натруджені руки,
Що не знають утоми,

За хвилини розпуки,
Як не ладиться в домі.
Ви завжди у роботі,
На вас кинуті діти,
Повсякденні турботи,
Нема часу й хворіти.
Густі зморшки покрили
Ваше добре лице.
І все менше в вас сили -
Пам’ятати б про це!
Ми вас любимо щиро,
Любить вас і онуки.
Всім здоров’я вам, миру
І цілуємо вам руки!

Діти дарують бабусям квіти і цілують їм руки. Батьки виконують пісні: «Балада 
про отчий дім» – слова Р. Братуня, музика І.Івасюка, «Смерекова хата»- слова М. 
Бакая, музика П. Двірського.

Учениця: Побажаємо вам сто років жити
Без горя, сліз і без журби!
Хай з вами буде щастя і здоров’я
На многі літа, назавжди!
Учень: Хай в житті вам радість буде,
Процвітайте, як той цвіт.
Дай же, Боже, любим бабцям
Многих, добрих, щасливих літ!
Учасники свята співають «Многая літ».
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