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І.
АНОТАЦІЯ
Сценарій створений з метою поглиблення знань школярів про весняні явища
природи, давні українські традиції проведення весняних свят, виховувати любов до
птахів, рідного краю, зберігати і відроджувати звичаї та обряди українського
народу, плекати почуття патріотизму і гордості за власний народ та його багату
культурну традицію .
Сценарій розраховано на широке коло користувачів: викладачів і студентів вищих
та середніх навчальних закладів, учителів та учнів шкіл, працівників культури тощо.
Дата та час проведення: 09.03.2017 р. 11год. 00 хвилин
Місце проведення : приміщення актової зали школи
Учасники: учні 1-10 класів
Унаочнення: виставка дитячих малюнків «Птахи рідного краю»
Декорації : сцена у вигляді української світлиці; місце під сценою імітовано як
українське подвір’я
Обладнання: мультимедійний комплекс, музичні записи для супроводу дійства
Дійові особи: батько, мати, бабуся, дідусь, (діти) Іванко та Мар’янка, діти
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ІІ.
СЦЕНАРІЙ
Ведуча
Вітаємо всіх на нашому святі!
Ведучий
Будьте щасливі, здорові, завзяті.
Ведуча
Сьогодні незвичайний день! Він був дуже пам’ятним і шанованим для наших
пращурів.
Ведучий
Здавна 9-го березня відзначали «Сорочини» - свято закликання птахів. За народними
повір’ями в цей день прилітало сорок різних птахів з вирію, і приносили на своїх
крилах весну.
Ведуча
В українській традиції весна була часом пробудження богині Живи або Лади,
покровительки всього живого, богині пробудження і відродження.
Ведучий
«Лелечини», «Сорочини», Ластівки», «Жива», «Солов’їний великдень» - це все
свята присвяченні поверненню птахів з вирію. Головною метою всіх святкувань
було закликання птахів.
Ведуча
Ну що? Вам вже цікаво? Пропонуємо вашій увазі поринути у вир українського
фольклору, та долучитись до народних традицій наших пращурів.
(Лунає українська мелодія, на сцені мати порається біля обіду, бабуся вишиває,
двоє діток – Іванко та Мар’янка граються)
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Мар’яна
Гляньте сонечко сміється!
І кудись подівся сніг…
Це іде весна здається?
Капотить зі стріх.
Іванко
Ні Мар’янко, точно знаю,
Що весни іще немає.
Бо її на своїх крилах,
Мов на сонячних вітрилах,
Принесуть для нас птахи!
Мар’яна
А коли? Скажи коли?
Іванко
Як загавкають воли! (Сміється)
Бабуся
Іванку, ну хіба так можна? (Свариться)
Ось йди до мене серденько, я тобі щось розповім. (До Мар’яни)
Для того щоб птахи повернулись на Батьківщину з вирію, їх треба закликати.
Мар’яна
Ой, а як бабусю, скажи.
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Бабуся
Треба заздалегідь підготуватися: спекти печива у формі жайворонків, голубків,
буслів, та інших птахів, наварити галушок, поприбиратись скрізь, бо старий мотлох
не дасть життю пробудитися!
Мати
А ще заспівати гарної закликаночки!
Мар’яна
Мамусю я вже готова, давай пекти печиво і співати! (Радісно)
Іванко
А для мене робота знайдеться?
Мар’яна
Не до плити мені ж тебе ставити, йди краще на дворище, та наведи там лад!
Іванко
Я піду до батька з дідом, може їм поміч потрібна?
(Виходить надвір, мама з донькою ліплять пташок)
Бабуся(Заспівує, а інші підтримують)
«Весно, весно, Весняночко» (див. додатки)
(Повертаються до двору Дідусь і Іванко, заносить дрова до хати, і знову виходить
надвір до діда. Дід сідає і запалює люльку)
Іванко
Дідусю, розкажи мені про повернення птахів.
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Дідусь
Сьогодні птахи повертаються з Вирію, країни де перебувають душі наших предків.
Вони приносять нам спогади… А взагалі, Іванку птахи то таки дивна штука, вони
весь час в небі, поряд з Богом… Купаються в сонячному промінні, а в собі носять
яєчко – емблему сонця-життя, народження, воскресіння.
Ой ти, Сонечко праведне, засвіти, засвіти,
Землю-матінку пригорни, пригорни...
Весну-Ладу запали, запали...
Лихі сили віджени, віджени...
Іванко
Ось чому ми так цінуємо птахів, і наші пращури цінували
(Повертається батько, підходить до Діда й сина)
Батько
Глянь Іванку, а я тут вам паличок для жайворонків заготував(показує)
А про що це ви тут гомоніли?
Іванко
Дідусь мені про птахів розказує. Як багато вони значать для нашого життя, от
образить хтось птаха, і він не повернеться, не принесе весну, а з нею і життя!
Батько
Та хто ж синку таке зробить? Ми, українці любимо і шануємо птахів! Завжди
ранньою весною прилітних птиць годували, і тепер годують. Птахи завжди були
улюбленцями наших предків. Був у давнину звичай тримати всю зиму пташатко в
хаті, а на Благовіщеня випускати його на волю.
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Іванко
Тату, а скажи чи правда, що птахи на крилах весну приносять?
Батько
А то нехай тобі дід скаже.
Дідусь
Правда Іванку, ось спечуть наші жіночки печива, тоді можна буде й нам пташок
закликати.
(З’являється гурт дітей, з кошиками повними печива «Жайворонків»)
Діти (разом)
Вітаємо господарів цього дому!
Дитина 1
Хай не буде місця злому!
Дитина 2
Хай весна вам принесе,
Все найкраще, добре все!
Дитина 3
Дозвольте нам до гурту Іванка з Мар’янкою позвати, бо час вже нам весну
закликати!
Дитина 4
Птахів закличемо, Живу прославимо!
( Господарі вітаються, мама заплітає Мар’янці волосся, одягає віночок з багатьма
стрічками, квітчає і т.д., Мар’янка підходить до бабусі)
Мар’яна
Благослови, мати,
Весну закликати!
Весну закликати,
Зиму проводжати,
Зимочку в візочку,
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Літечко в човночку!
Бабуся
Благословляю!
(Дід і батько заходять до хати, діти вибігають на вулицю(під сценою) і стають
півколом, в руках на паличках обвитих кольоровими стрічками тримають
«жайворонків»)
Дитина 1
Ой ти весно, ти весна,
Ти чого до нас прийшла?
Мар’яна
Я прийшла до вас з теплом,
Із зеленим житечком.
Дитина 2
Весно, весно, а що ти нам принесла?
Мар’яна
Принесла я вам літечко,
Ще й запашненьке зіллячко,
Вам, дівчатка, – по віночку
З хрещатого барвіночку.
Парубонькам – по кийочку,
А бабусям – по ціпочку!
Дитина 3
Парубкам – товар гонити,
Бабусям – внучат глядіти.
(Наперед виходить Іванко, тримає жайворонка)
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Іванко
Із краю кураю
Пташок викликаю:
– Летіть, жайворонки,
До нашої сторонки,
Спішіть, ластів’ята,
До нашої хати –
Весну зустрічати,
Зиму проводжати!
Дитина 5
Пташок викликаю з теплого краю,
Летіть, соловейки, на нашу земельку,
Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки!
Вилинь, вилинь, гоголю! Винеси літо з собою!
Винеси літо, літечко, зеленеє житечко,
Хрещатий барвіночок, запашний васильочок!
(підіймають вгору жайворонків, стають до кола виконують "Десь тут була
подоляночка"або «Щебетала пташечка», «Вийди вийди Іваночку»)
Іванко
Гайда до гаю пташок зустрічати, хлібом пригощати!
(Вибігають, за столом батько, дід і бабуся, мама подає галушки)
Бабуся
Благослови Господи їжу на цьому столі!
Мати
На щастя, на здоров’я сорок галушок з’їжте, птахів уважте!
Хай повертають до нашого краю весну і життя!
Батько
Красно вдячні господині, хай буде лад в нашій родині!
10

(Лунає музика, повертаються дітлахи, всі стають півколом на пісню «Вийди вийди
сонечко», на програші пригощають всіх печивом.)
Ведуча
Ми щиро вдячні всім вам, хто разом з нами полинув у вир традицій українських
святкувань «Сорочин» або свята зустрічі птахів!
Ведучий
Запрошуємо всіх зустріти свою весну!

11

ІІІ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Для написання сценарію використано інформації розміщену на сайтах:
1. https://zaxid.net
2. http://ethnography.org.ua
3. http://abetkaland.in.ua
4. https://mala.storinka.org
5. https://uk.wikipedia.org
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IV.
ДОДАТКИ
1. Текст народної пісні « Весно, весно, Весняночко»
http://www.pisni.org.ua/songs/7125848.html
2. Текст народної пісні « Вийди, вийди Іваночку»
http://www.pisni.org.ua/songs/2160063.html
3. Текст народної пісні « Подоляночка»
http://www.pisni.org.ua/songs/61695.html
4. Текст народної пісні « Щебетала пташечка»
https://nashe.com.ua/song/7811
5. Текст пісні «Вийди,вийди сонечко,до нас на поріг», музика і слова - Зоя
Красуляк
http://www.pisni.org.ua/songs/4317434.html
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