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СВЯТО НАШОГО РОДУ 
(6-8 років) 

 
Мета заходу: ознайомити дітей з оберегами української родини, 
пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого родоводу, української 
нації,її культури і побуту. Сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, 
берегти свою національну культуру. 
Ведуча та діти одягнені в український національний одяг. Сцена/ класна 
кімната/зал прикрашені речами українського побуту, вжитку. В залі може 
бути виставка вишитих картин, рушників тощо. 
 

Лунає пісня «Зелене жито,зелене…» 

 
 
Діти виходять з хлібом-сіллю на рушнику. 
 
Учень:   Гостей дорогих ми вітаємо щиро, 
Стрічаємо з хлібом , любов'ю і миром 
Учень:Для гостей відкрита  
 Хата наша біла 
Тільки б жодна кривда 
В неї не забігла 
Учень : Хліб яснится в хаті, 

Сяють очі щирі, 
Щоб жилось по правді, 
Щоб жилось у мирі. 

Учні: Щирі вітання і найкращі побажання міцного здоров’я табагатьох 
років щасливого життя. 
 
Учні : Хліб сіль і низький уклін прийміть під своїх дітей. 
(Вручають хліб сіль гостям). 



Вчителька:Сьогодні ми поведемо розмову про наш рід: сім'ю,матір,хату, 
Україну. Про наш прекрасний український рід,про його співучий 
народ,побут, пісні, страви, одяг. 
   То ж давайте пригадаємо,що таке родина? Що таке родове дерево? (Діти 
відповідають). 
    Так,правильно. Родина – це наша сім’я: 
батько,мама,бабусі,дідусі,прабабусі… Ще того не розуміючи, бабусі, 
співаючи над колискою, сіють перші зерна рідного українського слова. 
Послухайте колискову «Ой,ти, коте…»  Давайте попросимо заспівати 
колискову пісню нашу гостю бабусю… 
    Тільки-но діти підростають, вони вивчають перші пісеньки з рухами. 
       (Діти виконують пісню «Два півники» або яку іншу). 
 
Вчителька: А зараз ми пограємо в народну гру «Подоляночка». 
  (Діти грають) 
 
Вчителька: Підростаючи,діти розуміють,що кожна їх сім’я – це родина. 
Підростають дочки в матерів, майбутніх продовжувачів роду, і мати навчає 
доньку. Пригадаємо прислів’я:  

- Тримай хаточку, як у віночку, а рушничок на кілочку; 
- Тримай відерце чистесеньке, та водиці повнесеньке; 
- Яка мама, така й сама; 
- Який дуб, такий тин, який батько, такий син. 

( Діти виконують українську пісеньку «Я лисичка»). 

 
 

 

Я - лисичка,Я - сестричка, 



Не сиджу без діла, 
Я гусяток пасла,      | 
Полювать ходила.      | (2) 
 
А тепер мені в неділю 
Треба відпочити 
Свою хатку гарнесенко | 
Треба прикрасити.     | (2) 
 
А щоб краща, а щоб краща 
Була моя хатка - 
Піти треба у гайочок  | 
Квіточок нарвати. 
 

 

Вчителька: Наша родина – це не тільки сім’я, це й хата, де ви народилися, 
це і наше з вами село. Чи любите ви свою хату? 

     Учень:Я люблю свою хату, 
                   І подвір'я, й садок,  
                   Де і сонця багато, 
                   І в жару, й в холодок. 
     Учень:Тихо, затишно квіти 
                   Коло хати цвітуть, 
                   І невтомно все літо 
                   В квітах бджоли гудуть. 
Учень: Рідна казка про гнома, 
                   Рідна стежка і сад, 
                   Всюди добре, в дома 
                   Краще, кажуть, стократ. 
 
(Діти виконують пісню « Облітав журавель»). 

Облітав журавель 
Сто морів, сто земель, 
Облітав, обходив, 
Крила, ноги натрудив. 
Ми спитали журавля: 
— Де найкращая земля? — 
Журавель відповідає: 
— Краще рідної немає! 



 
     Гуртдітей: 

                   Ми не вмієм сумувать, 
                   Якщо музика заграє, 
                   Зараз будем танцювать! 
 
 Вчителька: Так, хата ваша подобається вам. А чи знаєте ви, що в хаті 
буває? 

 

   Загадки: 

                    Б'ють мене ціпами,  
Ріжуть мене ножами, 
За те мене так гублять, 
Бо всі мене дуже люблять. (Хліб). 
                                      *** 



Маю 4 ноги, маю 4 роги. 
Скатертиною мене застеляють, 
Їсти й пити заставляють. (Стіл). 
                                      *** 

  Підсмикане, підтикане, всю хату оббігло, під піччю сховалося.   

(Вінник).      

Куций Степан по хаті стрибав?(Вінник).      

                                          ***  

Людей годую, сама голодна. (Ложка). 

                                           *** 

Часом гаряча, часом холодна. (Миска). 

 

Бесіда про предмети народного побуту 

     Господиня (учениця): 

                     Ходіть всі до хати, 
                     Страви наші куштувати. 
                     З жита, пшениці –  
                     Гарні паляниці. 
     Учень: А що ж нам піч наварила-напекла? (пригощають всіх). 

     Вчителька: Сьогодні, діти, ми говорили про нашу сім’ю, нашу хату, 
але наша велика родина – це весь наш український народ. Веселий, 
співучий, роботящий. Всі ми любимо свою рідну землю, свою матір-
Україну. 

Звучить запис приспіву пісні  

у виконанні Н.Яремчука «Родина». 

 
 Учень:  



                     Люблю я в рідному краю 
                     Веселі співанки пташині,  
                     І річки бистру течію, 
                     І руту-м’яту при долині. 
                     Пропахлі вітром колоски –  
                     Таке гінке безмежне поле,   
                     І мамин хліб, і ті стежки,  
                    Якими вранці йду до школи, 
                    І перші проліски в гаю, 
                    І щедре сонечко в блакиті, 
                    Люблю Вкраїну я свою: 
                    Вона – найкраща в цілім світі. 
     Учень: 

                    Я чую твій голос, 
                    Пшеничний твій колос, 
                    І душу мені засіває зерно. 
                    Моя Україно, білява хатино, 
                    Пізнати тебе мені щастя дано. 
     Учень: 

                    Рідна земле моя, 
                    Я листок твій зелений, 
                    Пісня в шалесті  трав, 
                    Промінь сонця в росі. 
                    Я з грудей твоїх п'ю, 
                    Україно, натхнення, 
                    І спішу по землі, 
                    Що цвіте у красі. 
     Учень: 

                    Скільки світлих доріг 
                    Ти для мене відкрила, 
                    До високих зірок 
                    І широкі поля. 
                    У мені твоя кров, 
                    У мені твоя сила, 
                    Найдорожча з усіх 
                    Рідна земле моя. 
 
(Діти виконують пісню «Ой, ходила дівчина бережком»). 

Ой ходила дівчина бережком, (Двічі) 
Заганяла селезня батіжком: (Двічі) 
 



«Іди, іди, селезню, додому, (Двічі) 
Продам тебе дідові рудому». (Двічі) 
 
За три копи селезня продала, (Двічі) 
А за копу дударика найняла: (Двічі) 
 
«Заграй мені, дударику, на дуду, (Двічі) 
Нехай же я своє горе забуду». (Двічі) 
 

 
     Вчителька: Український народ не любить ледарів і висміює їх у своїх 
піснях. 

 

(Жартівлива пісня «Грицю, Грицю, до роботи»). 

 



 
 

— Грицю, Грицю, до роботи! 
В Гриця порвані чоботи... 
— Грицю, Грицю, до телят! 
В Гриця ніженьки болять... 
 
— Грицю, Грицю, молотити! 
Гриць нездужає робити... 
— Грицю, Грицю, врубай дров! 
— Кахи-кахи! Нездоров... 
 
— Грицю, Грицю, роби хліб! 
— Кахи-кахи! Щось охрип... 
— Грицю, Грицю, до Марусі! 
— Зараз, зараз уберуся! 

 

  Гурт дітей: 

                    Їли ми з пшениці 
Гарні паляниці. 
                    Всіх ми почастуємо, 
                    Ще й затанцюємо. 
 
 

(Виконують танець «Гопак»).  



 

 
 

Група хлопців виконує пісню «Розпрягайте, хлопці, коней». Перед цим 
говорять слова: «Козацькому роду нема переводу». 



 

 
     Всіх частують варениками, пампушками, печивом, чаєм. 
 


