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Святково прибраний зал вишитими рушниками,старовинними ужитковими 

речами 

 

 На слайдах записи: 

 

 1.Мова українська,                2.  Плекаймо в серці кожне гроно, 

 Наша рідна мова,                      Прозоре диво калинове. 

 Солов’їна пісня,                          Хай квітне, пломенить червоно 

 Гілка калинова!                           В сім”ї великій,вольній,новій! 

 

Лунає українська народна пісня  («Україночка». Слова А. Демиденка, музика 

Г.Татарченка). 

Не одні хани у полон мене брали, 

Били-вбивали, на чужину гнали, /2р. 

А я не скорилася, із сльози відродилася, 

Українкою я народилася! 

Кажуть хлопці: 

Я сама, наче квіточка, 

Що пливуть мої слова, 

Як та річечка, 

Що душа моя співає, 

Мов сопілочка, 

А я просто українка, / 2р. 

Україночка. 

 

У  святі беруть участь дві команди: «Калинонька» і «Колосок». 

 

У центрі зали – ведучі (господар і господиня),а попереду них – учениця  з 

короваєм на вишитому рушнику. Вона одягнена в український костюм. 

 
Музика змовкає. 

 

Дівчина з короваєм вклоняється 

Українка. Любіть Україну у сні й наяву, 

 Вишневу свою Україну. 

 Красу її вічно живу і нову, 

 І мову її солов’їну. 

 

(Фон – українська тематика, земля). Показ слайдів ( Додаток 1). 
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Господиня. Добридень, шановна родино! Ні, я не помилилася, сказавши саме 

так, бо думаю, що сьогоднішнє свято − це ще одна сходинка до нашого 

зближення, до родинного єднання «в сім”ї вольній, новій». 

 
Господар. Щасливі ми, що  народилися і живемо на такій чудовій, багатій  і 

мальовничій землі – у нашій славній Україні. Тут жили  наші батьки, – тут 

корінь роду українського, що сягає сивої давнини.   І де б ми не були, скрізь 

відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося, почувши  рідне слово.   

 
Господиня. Наша мова – це багатство і краса народу,це цілюще джерело 

духовних надбань. Не пити з нього – значить втратити цілий світ, відірватися 

від коріння,від історії своєї землі. 

 

Господар. Любов до рідної мови – найглибше духовне начало людського 

життя. Чим глибше людина вживається у рідну мову,тим далі вона пускає 

коріння у національний  грунт. 

 

Господиня. Українська мова має свою душу. Вона виблискує на хвилях 

народної пісні, переливається у вишиванках, звучить у наших серцях. 

 
Господар. Отже, шановні діти, гості, ми запросили Вас до нашої господи на 

хліб-сіль, на слово щире, на бесіду мудру – на свято рідної мови. 

 
Господиня. У святі беруть участь дві команди: «Калинонька» і «Колосок» . 

Ці дві команди по своїх доріжках-зупинках веде Калина. 

 
КАЛИНА..  Наші команди підійшли до першої зупинки – «НАШ 

СИМВОЛ». Вони повинні захистити назви своїх команд,співаючи пісні чи 

розповідаючи вірші. 

 

ПЕРША  КОМАНДА співає пісню «А ми тую червону калину 

підіймемо…» . Показ слайдів. 

 

Ой у лузі червона калина 

Похилилася. 

Чогось наша славна Україна 

Зажурилася. 

А ми тую червону калину піднімемо, 
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А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

А ми тую червону калину піднімемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

 

Не хилися, червона калино, 

Маєш білий цвіт. 

Не журися, славна Україно, 

Маєш вільний рід. 

А ми тую червону калину піднімемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

А ми тую червону калину піднімемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

 

Ой у полі ярої пшениці 

Золотистий лан. 

Розпочали стрільці січовії 

З ворогами тан. 

А ми тую ярую пшеницю ізберемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

А ми тую ярую пшеницю ізберемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо!                 

 

Як повіє буйнесенький вітер 

З широких степів, 

Та прославить по всій Україні 

Січових стрільців. 

А ми тую стрілецькую славу збережемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо! 

А ми тую стрілецькую славу збережемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей, гей, розвеселимо!  
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ДРУГА КОМАНДА співає українську народну пісню «Хліб та сіль». Показ 

слайдів. 

 

Хліб та сіль, 

Ще й рушник барвистий, 

Хліб та сіль, 

Ще й пісень намисто,  

Хліб та сіль 

Україна – ненька нам принесла. 

 

Хліб та сіль, 

Хай Вам радість буде, 

Хліб та сіль,  

Наш уклін Вам, люди, 

Хліб та сіль 

Вам на щастя і добро хай буде. 

 

Хліб та сіль,  

Поміж нами згода, 

Хліб та сіль, 

Хай розквітне врода. 

Хліб та сіль 

В добрий день і в добрий час 

Ми вітаєм щиро Вас! 

 

  

Господиня. Для кожного народу дорога його мова. А нам, українцям            

Найближча до серця – українська. Вона співуча і багата, і за своєю 

мелодійністю разом з італійською займає 1 місце в світі. 

 

Господар. Мова! Що ж таке мова? Народ говорить, що «слово до слова – 

зложиться мова». 

 

 

КАЛИНА.. Ми підійшли до другої зупинки – «ВИСЛОВИ КОЖНОЇ 

КОМАНДИ ПРО МОВУ». Адже наші учні щороку беруть участь у конкурсі 

читців «Хай рядки поезії чарівні торкнуть ваші серця й уста». Показ слайдів. 
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ПЕРША КОМАНДА. 

 

Учениця.       Олександр Кониський «Молитва» 

 
 Боже Великий, Єдиний, 

                           Нам Україну храни,  

                           Волі і світу промінням  

 Ти її осіни. 

 

                           Світлом науки і знання 

                           Нас, дітей, просвіти, 

 В чистій любові до краю 

 Ти нас, Боже, зрости. 

 

 Молимось, Боже Єдиний, 

 Нам Україну храни, 

 Всі свої ласки, щедроти 

 Ти на люд наш зверни. 

 

 Дай йому волю, дай йому долю, 

 Дай доброго світа, 

 Щастя дай, Боже, народу 

 І многая, многая літа! 

 

Учень.             Ой  яка чудова українська мова! 

     Де береться все це, звідкіля і як ?  

     Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, 

     Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак. 

     І така ж розкішна і гнучка, як мрія. 

     Можна звідкіля і звідки, можна і звідкіль. 

     Є у ній хурделиця, віхола, завія,  

      Хуртовина, завірюха, хуга, заметіль…        

 

 Та не в тому справа, що така багата,   

     Помагало слово нам у боротьбі, 

     Кликало на битву проти супостата, 

     То звучало сміхом на полях плаката, 

     І за все це, мово, дякуєм тобі.             ( О.Підсуха ) 

 
Учень.             О слів жорстока і солодка влада! 

 Не обпечись на їхньому вогні… 

 Такі ж близькі звучанням «рада» й «зрада», 

 Які ж провалля поміж них страшні! 
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 Закони літер – не разок намиста; 

 Одну хитнеш – і поміняєш суть. 

 І спробуй-но тоді збагнуть, 

 Приміром, між «обчислить» і «обчистить». 

 

 Ти весь у слові, як у сповиткові, 

 З колиски до калини на горбі… 

 І вже коли ти похитнувсь у слові, 

                         Вважай, що похитнувся у собі. 

                                                            (Б.Олійник «У дзеркалі слова») 

 

Учениця.                            МОВА 

                             Мовонько моя ти калинова, 

      Звита із любові і тепла. 

      Ти – матусі щира колискова – 

      Первоцвітом в серці розцвіла. 

 

      Ти – тополі тихая розмова, 

      В сонячному просторі луна, 

      Ніжна, як сопілонька вербова, 

      Музика в столітті чарівна. 

 

     Ти – привітна пісня журавлина, 

     Срібне щебетання солов’я. 

     Ти – від серця і до серця линеш, 

      Мовонько, пораднице моя! ( Н.Ткачова )  

 

 

Учень.           Буду я навчатись мови золотої 

 У трави веснянки, у гори крутої, 

 В потічка веселого, що постане річкою, 

     В пагінця зеленого, що зросте смерічкою. 

 Буду я навчатись мови блискавиці  

 В клекоті гарячім кованої криці, 

 В кореневищі пружному ниви колоскової, 

 В леготі шовковому пісні колискової. 

 Щоб людському щастю 

 Дбанок свій надбати, 

 Щоб раділа з мене 

 Україна-мати; 

 Щоб не знався з кривдою, 

 Не хиливсь під скрутою, 

 В гніві бився блисками, 

 А в любові – рутою .                ( А.Малишко) 
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Господар.  Немає у світі людини, яка б не любила казок або не чула їх. 

Особливо  полюбляють  казки  діти. І сьогодні  ми  запрошуємо всіх – і 

дорослих і малих – в гості до казки. 

 

КАЛИНА..  Ми підійшли до наступної зупинки « У СВІТІ КАЗКИ». 

Кожна з команд має розповісти казку. (інсценівка). Показ слайдів. 

 

1 команда розповідає казку «Калинка» і виконує музичну 

композицію до казки (Додаток 2). 

 

2 команда розповідає казку «Колосок» і виконує інсценізацію 

казки (Додаток 3).   

 

 

 

Господиня. Чи сподобалося вам? Діти, ви знаєте багато казок різних народів. 

А чи зможете відгадати назви тих, які склав наш, український народ? 

 

КАЛИНА.. Наступна зупинка. Розпочнемо вікторину «З якої це казки?» (По 

черзі кожна команда відгадує, з якої казки уривок; Одна команда розповідає 

іншій по 3-4 уривки з казок). (інсценування) 

 

 

КАЛИНА.. А тепер ми вступаємо у світ пісні. Адже пісня – це бездонна 

душа народу. 

Наступна наша зупинка – «Зустріч з піснею» 

 
 

Звучить пісня  «При долині кущ калини…» 

 

 

Господиня.  А тепер настав час для загадок, лічилок,приказок. Знаю, що всі 

ви їх любите. Це найбільш поширені види усної народної творчості. 

 
Господар. З давніх-давен через загадки та прислів’я передавався життєвий 

досвід народу, знання, а також перевірялися розумові здібності 

підростаючого покоління, таких, як ви, дітей. 

 

КАЛИНА.. Отже, наша наступна зупинка – «Загадки». 
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Учасники обох команд загадують по черзі загадки.  

 

1.  Хоч в усній мові нас немає, 

     А на папері мовчимо, 

     Та все, що ти читаєш, друже, 

     Сприймати правильно вчимо.(Д.Білоус.) (розділові знаки) 

 

2.  Маленька, менша від мачини, 

     Ні з ким не стану на борню. 

     А при читанні, коли треба,  

     Й людини мову зупиню. (Д.Білоус.)  (крапка) 

  

3.  Вони для речення багато важать; 

     Турботливо обнімуть, як дружки, 

     І вставлені слова й цитату вкажуть. 

     Давайте ж назовем їх. Це – (дужки). (Д.Білоус.).                     

 

4. Злита з хвостиком ця крапка, 

    Невеличка, власне, лапка. 

    Робить паузу, всім знайома, 

    Як зоветься вона? (кома) (Д.Білоус). 

 

5. Хто я? 

   Я такий же, як знак розділовий, 

   І відомий шкільній дітворі. 

   Та в словах української мови 

   Я пишусь не внизу, а вгорі. 

   Спробуй лиш написати ім’я – 

   Зразу стану потрібний і я. (Д.Білоус). (апостроф) 

 

6. Що за знак – стрункий, мов спис, 

    Він над крапкою завис, 

    Спонука  до поклику. 

    Хто ж бо він? (знак оклику) (Д.Білоус). 

7. Він після речення, цитати 

    Вмостився, схожий на гачок, 

    Всіх нас примушує питати, 

    А сам ні пари з уст – мовчок. (знак питання) (Д.Білоус). 
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8. Стають у пригоді. 

    Коли твір який готую, 

    Різні речення пишу, 

    Щось, буває, я цитую, 

    Мову вводячи чужу. 

    Але , любий мій читачу, 

    Як для вас її позначу? 

    Тут уже не допоможуть  

    ані коми, ані крапки,  

    У пригоді стати можуть –  

    Здогадалися ви?  (лапки) (Д.Білоус). 

 

9. У чоловічому роді цю річ люблять і смакують нею, а в жіночому роді 

бояться і обминають. Що це? (гранат – граната) 

 

10. Слово це – старовинна будова 

      З гостряками мурованих веж. 

      Щойно зміниш ти наголос слова –  

      Цим одразу будову замкнеш. 

      Що  це за слово?   (за′мок – замо′к)  

 

 

11. А відгадайте-но, що я таке? 

      Всі хочуть, як народиться дитина, 

      Щоб я було красиве і дзвінке, 

      Бо носить все життя мене людина.  (ім’я) 

 

 

Господар. Кожен народ має народні символи. Народні символи – це те, що 

найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших 

менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну іде 

мова. Так, коли ми говоримо – клен, то знаємо, що це символ Канади. 

Символікою Росії є береза, ромашка, горобина. 

 

Господиня. Про народні символи складено багато пісень і легенд, вони 

використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках. 

Народні символи – це наші святині.  
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КАЛИНА. До рослинних символів відносяться калина, верба, дуб, тополя, 

барвінок, чорнобривці. Вони здавна уособлюють красу нашої України, 

духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі. Послухаємо, що про 

рослинні символи підготували наші учасники. Показ слайдів. 

 

КОМАНДА «КОЛОСОК». 

 

Гілочка верби 
 

 Здавна у нашому народі найбільш шанованим деревом є верба. «Без 

верби і калини – нема України», – говориться в народній приказці. Древні 

слов’яни вважали вербу священним деревом. У них вона уособлювала бога 

Сонця – Ярему, що дав людям вогонь.       

 Верба – символ родинного вогнища.  

Важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте близько 30 видів. 

Говорять: «Де вода, там і верба». Вона своїми коренями скріплює береги, 

очищає воду. Люди давно помітили: де ростуть верби, там чисті джерела, бо 

верба – природний фільтр усіляких домішок.. Коли копали криницю, то 

кидали шматок вербової колоди для очищення води. У відро з водою клали 

вербову дощечку, а на неї ставили кухлик для пиття води. Це була своєрідна 

народна гігієна.          

 Під час буревіїв проти вітру пускали вербову гілку. Так вона, мовляв, 

зупинить бурю. Ось такі магічні властивості вона має.   

 Про тиху, скромну вербу народ склав багато пісень. У багатьох творах 

згадує вербу І Т. Шевченко. Перебуваючи на засланні у пустелі біля 

Каспійського моря, Шевченко посадив вербову гілку. Він поливав, доглядав 

її і виросла бона йому на Втіху. Росте верба Шевченкова і досі.  

         У багатьох селах України садили гілочку свяченої верби. Вважалося, що 

така верба є особливо цілющою.  

       Тиждень перед Великоднем називається вербним.  У Вербну неділю 

вербу освячують у церкві, а потім несуть її додому і б’ють нею хатніх, 

промовляючи: 

«Не я б’ю, верба б’є, 

Віднині за тиждень 

Буде в нас Великдень. 

Будь веселий, як верба, 

А здоровий, як вода, 

А багатий, як земля». 

http://3aszoh12.blogspot.com/2009/01/blog-post_8369.html
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КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА» 

 

Дуб 
 

 

        Символом сили, могутності, довголіття є дуб. Дуб живе довго. Відомий 

в Україні 1300-річний Дуб, який росте в урочищі Юзефін Рівненської 

області. У с. Верхня Хортиця росте 800-річний дуб, під яким, за переказами, 

відпочивали Т. Шевченко, І. Рєпін, М. Лисенко. Обхват його стовбура – 8 м. 

         Під час грози електричні розряди найбільше «притягує» дуб. Зі 100 

ударів блискавки у дерева – 54 припадає на дуб.     

  Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб син був 

сильним, міцним. Спали на дубових меблях, які, за повір’ям, додавали під 

час сну сили. Дуб, як і інші наші народні символи, має лікувальні 

властивості. У дубовому лісі добре почувають себе люди, які страждають на 

серцеві захворювання. 

 

 

КОМАНДА «КОЛОСОК» 

 

Калина - символ України 
 

 

        Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої 

краси, ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона і в пору цвітіння, 

і коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її 

ягоди. Дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночок.  І на 

весільному рушнику вишивали калину з дубом як символи дівочої краси і 

ніжності та чоловічої сили і міцності.     

 Оспівана калина у поезіях Т. Г. Шевченка, І. Франка, Л. Українки. 

Росте калина по лісах, в гаях, дібровах, на узліссях – по всій Україні, її садять 

коло хати. Калина – неодмінний атрибут оселі українця.  

 Калина – це слава рідної землі, отчого краю, батькової хати. 

Це той символ, що пам’ять людську береже, нагадуючи про милий край,  

символ безсмертя.        

 Калина − символ мужності й незламності духу в боротьбі за 

незалежність рідного краю. 

 

 

 

http://3aszoh12.blogspot.com/2009/01/blog-post_2686.html
http://3aszoh12.blogspot.com/2009/01/blog-post_9665.html
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КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА» 

 

Барвінок 
 

 

Одним з найулюбленіших рослин – символів є барвінок. Цю рослину 

назвали так на честь кохання юнака Бара і дівчини Вінки. Барвінком 

прикрашають весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок вплітають 

дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом 

кохання.            

 

Легенда «Блакитний барвінок» 

Ще за тих часів, коли в Карпатах люди поклонялися язичницьким 

богам, теплої купальської ночі молодь бавилась біля яскравої ватри. А потім 

дівчата опускали в швидкі води Черемоша барвисті квіти. Нехай пливуть до 

милого, хай причарують його серце навіки, хай зв’яжуть серця вірним 

коханням на все життя.         

 Однієї такої ночі дівчата плели вінки, слухаючи пісню хвиль 

Черемоша, ловлячи голоси ставних легенів, котрі гуляли по березі ріки. 

Ось вінки і сплетені. Лунко сміючись, веселою ватагою побігли юні 

чарівниці до Черемоша, аби кинути вінки у воду. Пливіть, мовляв, віночки, 

до щасливого берега кохання.       

 Лише Лади, наймолодшої й найвродливішої, не було серед дівчат. Вона 

так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс та й заблукала. А 

ніч, ця чудова купальська ніч, творила в лісі  справжні дива: чулися голоси 

якихось незнаних птахів, на галявині, що світилася феєричним сяйвом, 

завели свій танок лісові дівчата − мавки. А під темними кущами розквітали 

небачені квіти. Вони розкривали свої ніжні пелюстки і сяяли сріблясто, 

манили до себе, ніби обіцяли розкрити якусь незвідану таємницю. 

 Нахилилася Лада, зірвала квітку, вплела до свого барвистого вінка. І 

сталося диво: засвітився вінок голубуватим світлом. Замість різнобарвних 

лісових квітів постали у вінку темно-зелені гладенькі листочки, а з-поміж 

них виглядали ніжно-блакитні п’ятипелюсткові квіти.    

 І почула дівчина тихий голос, народжений вітерцем. Пам’ятай, Ладо, 

що п’ять пелюсток цієї квітки − то п’ять засад щасливого подружнього 

життя: перша пелюстка − то краса, друга − ніжність, третя − незабутність, 

четверта − злагода, п’ята − вірність. Будь щаслива. Змовк голос, приліг 

вітерець між трав лісових, стало довкола тихо-тихо. І годі якась невідома 

сила повела дівчину через ліс. Лада опинилася на другому березі Черемоша. 

http://3aszoh12.blogspot.com/2009/01/blog-post_8374.html
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Нікого уже там не було. Молодь давно додивлялась останні сни купальської 

ночі по своїх оселях.         

 Стояла Лада над Черемошем і все вагалася: чи кидати цей дивний вінок 

у кришталеві води, чи зберегти його для себе? Незчулася, як підійшов до неї 

легінь красний, торкнувся легенько рукою її плеча і мовив: «Ти забарилася, 

Ладо, зі своїм вінком, Черемош його не прийме. Може, мені подаруєш той 

вінок».            

 Вінок упав на траву, розсипався, розрісся веселими, зеленими 

смужками попід кущами, глянув на світ блакитними очима квіточок.  

 Довге і щасливе життя прожила з того часу Лада зі своїм судженим, а 

молодь відтоді плете вінки з барвінку, аби не переводилося на нашій землі 

щасливе і вірне кохання. 

 

Господар. Не перелічити тих легенд, казок, пісень, віршів про дорогі і рідні 

нашому серцю символи. Вони відтворені у вишивках на сорочках, рушниках. 

 

Гоподиня. Найулюбленішими тваринними символами є птахи. Люди 

вважали, що навесні душі померлих в образі птахів повертаються на землю. 

А поскільки це душі померлих – то де їм місце? В раю. І повертаються вони 

восени в рай. Очевидно з цих двох слів утворилося «Вирій». А ключі від 

Вирію Бог доручив зозулі, – говориться в легенді. Відкриває зозуля ключами 

вирій, випускає птахів по черзі на землю. А іще Бог доручив зозулі кувати 

довгі роки життя людям. І у вирій вона повинна відлетіти раніше, щоб 

відкрити його для інших птахів. Тому не встигає вона висидіти пташенят і 

підкидає яйця в чужі гніздечка.         

 Та як би там не було, про зозулю в Україні ніхто ніколи не говорив 

погано. У народних піснях її порівнювали з матір’ю, яка побивається за 

своїми дітьми, називали лагідно «зозуленькою-матінкою». 

 

 

КАЛИНА. Послухаємо легенди про найулюбленіших українським народом 

птахів та рослин. 
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КОМАНДА «КОЛОСОК» 
 

Тополя 
 

Василь Симоненко не випадково сказав: «Прийдуть з України верби і 

тополі». Тополя також є нашим народним символом. Зі стрункою тополею 

порівнювали гнучкий дівочий стан та нещасливу дівочу долю. Про тополю 

написано багато пісень, складено легенди.        

 

Існує така легенда.  

В одному селі жила красива дівчина Поля і мужній Хлопець на ім’я 

Стриба. Вони кохали одне одного. Одного разу старші люди попросили 

Стриба побігти у сусіднє село і довідатись, чи все там спокійно. Побіг 

Стриба, але, не добігаючи до села, побачив багато ворогів. Швидше вітру 

прибіг юнак додому, розповів людям про те, що бачив. Вирішили забрати 

худобу, пожитки і перечекати у горах, поки вороги залишать їхню землю.  

 Бог блискавки і грому Перун побачив людей і вирішив дізнатися, чому 

вони тут. Спустившись на землю, Перун розпитав у людей, що сталось. Люди 

розповіли. І тут вій побачив Полю. Вона йому дуже сподобалась, і він сказав: 

«Ця дівчина така гарна, що я візьму її собі за дружину».    

 Люди зраділи, бо мати такого Високого покровителя не всім дано. А 

Стриба, почувши, впав непритомний. Побачив це Перун і промовив: «Бачу я, 

що на чужому нещасті свого щастя не побудуєш. Тож нехай вона буде 

нічия». Вдарив палицею об землю і там, де стояла Поля, виросло струнке 

зелене деревце. Люди, котрі стояли ближче, бачили, що відбулося, а ті, які 

стояли далі, питають: «Де Поля?» Їм відповідають: «То Поля». А Стриба 

Перун забрав з собою на небо і зробив Богом земних вітрів – Стрибогом. 

 

 

КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА» 

Улюбленим птахом є лелека. Його назвали на честь божества добра і 

кохання – Леля. Ну, а як відомо – від кохання народжуються діти. От і 

приносить їх у наші домівки лелека. Говорили колись, що Лель живе у душі 

доброї людини, а лелека мостить гніздо на подвір'ї добрих людей. 

Символом туги за рідним краєм є журавель. Це щемливе відчуття, яке 

чути у курликанні журавлів, відчуває людина, коли вона далеко від 

Батьківщини. 

http://3aszoh12.blogspot.com/2009/01/blog-post_3110.html
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Легенда «Найкраща» 

 

Наскочили татари, захопили у полон дівчат і погнали у неволю. Була 

серед них і Марина – найкраща дівчина. Якось втекла вона від охорони вночі. 

Тікала, тікала, напевно б утекла, та зачепилася своїм червоним намистом. 

Розірвалася нитка і там, де впали намистинки, проклюнулися навесні 

тоненькі пагінці, що стали потім розлогими кущами калини. Навесні буяють 

білизною, наче наречені, а восени палахкотять цвітом любові до рідної землі. 

Гірка калина, як доля у неволі, і гарна, як рідна земля-матінка – найкраща!!! 

 

 

КАЛИНА. Багатий український народ і на прислів’я, приказки, прикмети. 

Всіх не перелічити. Послухаємо хоча б деякі з них.  

 

 

Команди по черзі називають прислів’я приказки, прикмети. 

 
1.   Де срібліє вербиця, там здоров’я водиться.                

2.   Без верби і червоної калини нема України.         

3.   Любуйся дитиною, коли росте, а калиною, коли цвіте. 

4.    Посаджена калина біля хати принесе щастя в сім’ю. 

5.   У жнива гіркі, а в мороз солодкі. 

 

 

6.  Прикмети                          

Як цвіте калина – сій гарбузи. 

7.  Якщо на калині багато ягід – зима буде холодна. 

     

8. Червоні кетяги калини                         

Горять вогнями усіма. 

Без калини нема України, 

Без народу Вкраїни нема. 

 

 

КАЛИНА.. А тепер настав час і перепочити. Наступна наша зупинка – 

«Хвилинка - веселинка». 
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Учні по черзі розповідають анекдоти про шкільне життя. (Показ слайдів 

із шкільного життя учнів). 

 

    

1.            Наука. 
         Ти чому бабусю лаєш? –  

         Шпетить батько сина. –  

         Куди ділась твоя совість, 

         Нечемна дитино? 

         – Нема чого, – синок мовить, –  

         Сердитись даремно: 

         Твою маму вперше лаю,  

         Ти ж мою – щоденно.   (І. Оленишин). 

 

 

2. Батько запитує свого Івася: 

 − Чому це ти тільки двійки та трійки приносиш? 

 − Треба, тату, з найменшого починати. (І.Страшко).  

 

 

3.        Чому запізнився? 

           Учитель до учня: 

        − Скажи-но, Миколо, 

          Чому це ти знов 

          Запізнився до школи? 

       − Самі ж Ви казали, −  

          Промимрив  Микола, − 

          Що вчитись не пізно ніколи.(П. Баратинський). 

 

 

4.         Іринка заходить до кімнати і бачить, що її братик, котрий зараз хворіє,     

не лежить, а стрибає у ліжку.  

          − Що ти робиш? – здивувалась Іринка. 

          − Я випив ліки, а на пляшці написано: «Перед вживанням збовтувати». 

А я забув збовтати. 

 

 

5. – Мамо, цей великий шматок торта для тата? – запитав Петрик. 

   − Ні, для тебе, − відказала мама. 

   − Як! Такий маленький? – здивувався Петрик. 

 

 

 

 



 18 

6.            На уроці фізики. 

              − Чому краплі, падаючи на гарячу поверхню, підскакують, − запитав 

учитель. 

              − Бояться обпектися, − відповів учень. 

 

 

7.           – Мамо, мене вже більше не звуть найгіршим учнем у школі. 

              − Молодець, синку, ти став краще вчитися? 

              − Ні! Просто до нас прийшов новий хлопчик, який вчиться ще гірше. 

 

 

8.            – Ну як, Андрійку, ти вже навчився гарно читати? – запитує дідусь.  

               – Еге ж, − відповідає Андрійко. – Навіть учительці подобається. 

               − А звідки ти знаєш? – цікавиться дідусь. 

               − Бо кожного дня залишає мене після уроків і слухає, як я читаю. 

 

 

9.                             Роздуми Петрика. 

         У дитячому садочку малий Петрик запитує Оленку: 

        − Чи хочеш ти стати моєю дружиною? 

        − Так, − відповідає Оленка. 

        − Тоді скинь мені черевики. 

 

 

 

 

Господар. А зараз завдання для капітанів команд. Вимов скоромовку. 

 
 

Капітану 1 команди. 

 

Бубоніла баба бабі: 

– Ой, не дмухай на кульбабу, 

Бо з кульбаби полетять  

Сто малих кульбабенят. 

 

Капітану 2 команди. 

 
На подвір’ї зелен кущ ,  

Над кущем літає хрущ, 

Ми прибігли до куща, 

Над кущем нема хруща. 
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Господар. Ось і завершується наше свято. Ми були б дуже раді і щасливі, 

якби сьогоднішнього свята наші діти залишили у своєму серці хоча б 

краплину любові до рідної мови, бо без любові до рідного, кровного немає 

справжнього, доброго у людини, «без мови рідної, юначе, й народу рідного 

нема». 

 

КАЛИНА.    Вивчайте, любіть свою мову, 

                        Як  світлу Вітчизну любіть. 

                        Як стягів красу малинову, 

                        Як рідного неба блакить. 

 

Господиня. Бо коли розкрилиться наша мова, наша культура, наші звичаї і 

традиції, ще більше збагатимося не лише ми, а й цілий світ. Без любові до 

рідного, до кровного, немає справжнього інтернаціоналіста,бо не можна 

любити народів інших, коли не любиш Батьківщину. 

 

 

КАЛИНА. А тепер ми хотіли б повернутися до зупинки «Зустріч з 

піснею». 

 
 

Звучить пісня  «Одна калина за вікном» 

 

 

Господиня. До побачення, дорогі  діти, гості. 

 

 

Господар. До нових зустрічей на родинних святах. 
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Додаток 2. 
 

КАЛИНКА 

Казка 
Колись давно-давно в одному селі жила привітна й ласкава дівчинка. Звали ту дівчинку 

Калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів не росло у неї попідвіконню! їх 

вона попереносила з лісу. Видно, й рослинам була до вподоби ця маленька дівчинка, бо 

ще жоден кущик, жодне стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили Калинку за її добре 

та щире серце. 

* * *  

Навесні Калинка, як завжди, пішла в ліс. Нелегко було їй сюди добиратися. Довгий 

курний шлях пролягав од села до лісу. А обабіч ні деревця, ні кущика. «Дай,— думає 

Калинка,— посаджу тут щось, нехай росте». Так і зробила. Викопала в гущавині лісу 

тонюсіньке стебельце і посадила край шляху. А щоб прийнялося воно, Калинка аж від 

своєї хати з криниці воду носила та поливала. 

Звеселилося стебельце. Росло воно в гущавині, ніколи не бачило ясного сонечка і водиці 

не пило доволі. А тут, на привіллі, швидко розрослося у великий крислатий кущ. 

* * * 

Іде якось шляхом подорожній. Стомився, піт витирає. Бачить — рясний кущ. Підійшов 

ближче. Під кущем трава зеленіє. Польові квіти привітно голівками кивають. Пташечки 

 
між віттям радісно щебечуть. Ну як ти не сядеш тут перепочити? 

Усміхнувся весело подорожній і сказав: 

— Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущ посадили, і тому доброму серцю, що його 

викохало! 

Тут увесь кущ од сну стрепенувся. 

Гіллячки напружились, листячко поширшало. Гульк — і враз укрився білим-білим цвітом. 

* * *  

Дивиться перехожий — що ж воно далі буде? Обсипавсь цвіт, замість нього ягоди червоні, 

як намистини, виблискують. І дивно — в кожній ягідці заховано зернятко, схоже на 

маленьке серце. Прийшла й Калинка до свого улюбленця — і здивувалась. Звідки такі 

зернятка? 

А кущ нахиляється до неї і шепоче: — Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди 

тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко. 

Відтоді всі так і називають той кущ, ту рослину — калиною. 

Галина Демченко 
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Додаток 3. 
Казка «Колосок» 

 

Жили собi двоє мишенят - Круть та Верть і півник Голосисте Горлечко. Мишенята було 

тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить 

та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. 

-Круть, Верть,- став гукати півник, - а гляньте-но, що я знайшов!    

Поприбігали мишенята та й кажуть: 

- Коли б це його обмолотити... 

- А хто молотитиме? - питається півник. 

- Не я! - одказує одне мишеня.  

- Не я! - каже й друге мишеня. 

- Я обмолочу, - каже до них півник. І взявся до роботи. 

А мишенята й далі граються. 

От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає: 

- Гей, Круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив! 

 Поприбігали мишенята. 

- Треба, - кажуть, - зерно до млина однести та борошна намолотити. 

- А хто понесе? - питає півник. 

- Не я! - гукає Круть. 

-Не я! - гукає Верть. 

- Ну, то я однесу, - каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. 

А мишенята собі одно скачуть - у довгої лози граються. 

Прийшов півник додому, знову кличе мишенят! 

- Гей, Круть, гей, Верть! Я борошна приніс. 

Поприбігали мишенята, пораділи: 

- Ой, півничку! Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. 

 - Хто ж міситиме? - питає півник. 

А мишенята й знов своє: 

- Не я! - пищить Круть. 

-Не я! - пищить Верть. 

Подумав, подумав півник та й каже: 

- Доведеться мені, мабуть. 

От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив 

пиріжки. 

Мишенята й собі діло мають: пісень співають, танцюють. 

Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. 

А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. 

- Ох, і голодний я! - каже Круть. 

- А я який голодний! - каже Верть. 

Та й посідали до столу.  

А півник і каже: 

- Стривайте-но, стривайте! Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. 

- Ти, - кажуть мишенята. 

- А хто його обмолотив? 

- Ти, вже ти хіше відказують Круть із Вертем. 

- А тісто хто місив? Піч витопив? Пиріжків напік? 

- Ти, - вже й зовсім нищечком кажуть мишенята.  

- А що ж ви робили? 

Що мали казати мишенята. Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не 

тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? 


