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Свято «ОСІННІЙ ЯРМАРОК » 
(8-11 років) 

 
Мета: вчити дітей бачити красу природи рідного краю, знайомити з 

традиційним обрядом осіннього збору врожаю. Розвивати 
спостережливість, вміння захоплюватися красою ярмарку. Виховувати 
любов до своєї землі, свого народу, сприяти розвитку інтересу до природи 
восени. 

 
Святкова зала прикрашена осіннім різнобарвним листям, на столиках 

у куточку застелені вишиті рушники, стоїть коровай. Діти заходять під 
музику і стають півколом. 

 
Ведуча.Добрий день, діти. Сьогодні у нас не зовсім звичайне свято. І 

гостей ми чекаємо особливих. Давайте з вами поглянемо у вікно і 
відгадаємо загадку: 
Хто вона, ота красуня, 
В золотім намисті, 
Що без пензля і без барв 
Скрізь малює листя? 
На деревах листя те 
Так блищить, мов золоте? 
- Так, це осінь. Вона ступає по нашій рідній землі. Ступає своїми тихими 
кроками. І вся земля одягається в золотисте вбрання. Завітала її величність 
і до нас із вами, у наше рідне село. 

 
Танокіз листочкамипід музику С.Гулака-Артемовського «Лірична 

мелодія». 
 

 
Учень 1. 
Дивний ключ у небі лине — 



Не залізний, а пташиний. 
Цим ключем в осінній млі  
Відлітають журавлі. 
Учень 2. 
Осінь чарівна в гості іде,  
Барви яскраві усім принесе. 
В золото вбрала дерева й кущі,  
Подарувала нам ритми дощів. 
Учень 3. 
Золота красуня – осінь-чарівниця! 
По землі ступає, золотом іскриться. 
В жовте і червоне листячко фарбує, 
І картини дивні, чарівні малює! 
Учень 4. 
Завітала осінь до нас в Україну 
Одягла в червоне намисто калину. 
Бо вкраїнська осінь – це пишні жоржини 
Айстри різнобарвні, горішки ліщини. 
 
Учень 5. 
Україна на весь світ 
Врожаями славиться. 
Житом та пшеницею 
Білою паляницею. 
 
Учень 6. 
Яблуками, сливами 
Грушами красивими. 
 

Ведуча. Ми живемо в Україні, у краю, невимовно багатому на чарівні кольори та краєвиди. 
на чудову, барвисту та мелодійну мову, якою можна передати все на світі, описати красу і велич 
рідного краю.А ця любов до рідного краю завжди починається з любові до 
рідної природи. Послухайте, будь ласка, як красиво описують чарівницю-
осінь поети. 

 
Учень 7. 
 Облітають квіти, обриває вітер 
Пелюстки печальні в синій тишині.  
По садах пустинних їде гордовито 
Осінь жовтокоса на баскім коні. (В.Сосюра.)  
 



Учень 8. 
Осінь наша, осінь, – 
Золота година,  
Неба ясна просинь,  
Пісня журавлина  
Бабиного літа  
Довгі, білі коси...  
І дорослі й діти  
Люблять тебе, осінь.  
Щедра і дорідна,  
Пахнеш ти медами,  
Славиш край наш рідний  
Зерном і плодами!(М .Підгірянка.) 

 
Учень 9. 
 В сизому тумані, 
В сині димовій —  
Яблука рум'яні,  
Груші медові.  
Вміє наділяти 
Сотнями дарів 
Осінь, щедра мати, 
 Всіх трудівників. (М.Рильський.)  
 
Учень 10. 
Прийшла осінь, люба, мила, 
Дітям на потіху.  
Груші всі позолотила  
У годину тиху. (М .Підгірянка.)  
 
Учень 11. 
Тихо осінь ходить гаєм, 
Ліс довкола аж горить.  
Ясен листя осипає, 
Дуб нахмурений стоїть. 
І берізка над потоком 
Стала, наче молода. 
Вітер, мовби ненароком, 
 їй косиці розпліта... (Н.Приходько.)  
 



 
Пісня « Осінь, фарбами заграй» 

 
 

У відтінках золотих 
Закружляла осінь 

І земля дощів косих 
Більше вже не просить. 

 
Приспів: 

Осінь, фарбами заграй  | 
На твої спокуси,       | 

Там любов далекий край | 
Відлітають гуси.       | (2) 

 
Їм шалений вітровій 
Розправляє крила, 

Є у них і компас свій 
І свої вітрила. 

Добре вивірений план,  | 
Задум не великий,      | 
За далекий океан       | 

Линуть гуси дикі.      | (2) 
 

А домашні все в отвіт 
Крилами тріпочуть, 

Вони у невідомий світ 
Теж летіти хочуть... 

 
Приспів. 

 
У відтінках золотих 

Закружляла осінь 
І земля дощів косих 

Більше вже не просить. 
 

Приспів. 

Або : 



 
 

Учень 12. 
Осінь золота прийшла до нашого краю  
Всім нам осінь принесла щедрі урожаї  
Урожай зібрали – свято вшанували,  
Щоб про щедрість українську ви не забували! 
 
Учень 13. 
В Україні здавна є звичай славний: 
Урожай зібрати, а лишки продати. 
Хто продати, хто купити, а хто просто походити: 
Подивитись, поучитись, заодно й повеселитись. 
 
Учень 14. 
Традиції народні ми не забуваймо  
На ярмарок сьогодні разом завітаймо  
 

Пісня «Їдемо на ярмарок!» (із музичними інструментами) 

 
На дорозі шарварок  
Їдемо на ярмарок 
Їдем їдем торгувать  
Тай обнови купувать 
Їдемо на ярмарок 

На ярмарку шум і гам 
На ярмарку різний крам 
Усі свині барани помідори кавуни 
Все є що потрібно нам 

На ярмарку красота  
Як би купить щей літа 
Молоді літа купить  
Тай ніколи не старіть  
Моя мрія золота. 



 
Кума 1: Здорові були кумонько!                                            
Кума 2: А й вам не хворати! 
Кума 1: А куди це ви, кумонько поспішаєте? 
Кума 2: Та туди, куди й ви кумасю причепурилися? 
Кума 1: А туди – це куди? 
Кума 2: От заладили куди та й куди! На ярмарок! 
Кума 2: А купляти щось будете? 
Кума 1: Та куплю собі обнову – черевики, вишиваночку нову. А ви  
кумонько? 
Кума 2: Куплю глечиків новеньких 

 І великих і маленьких 
 Ще й каструлю, пароварку                   
 Буду вправна господарка.          

Кума 1:  Так ходімо швидше, дивіться - скільки людей понаходило.  
                Зараз все краще розберуть, а нам нічого не залишать! 
Кума 2:  Так,  ходімо, а то й справді голі й босі залишимось.  
 

Пісня « Ой, я молода, на базар ходила» 
 

 
 

Ой я, молода, на базар ходила, * 
На базар, на базар, на базар ходила я. 



Ой я, молода, окуня купила, 
Окуня, окуня, окуня купила я. 

Ой я, молода, юшки наварила, 
Юшки я, юшки я, юшки наварила я. 

Ой я, молода, хлопця запросила, 
Хлопця я, хлопця я, хлопця запросила я. 

Він носа дере, скоса поглядає, 
Не цілує, не цілує і не пригортає. 

На полиці млинці — він на них моргає, 
Він на них, він на них, він на них моргає. 

Ой горе мені із таким коханням: 
Без гарячих млинців нема женихання. 

 
 
Продавець 1:  Ярмарок дзвінкоголосий  

 Всіх до себе в гості просить  
 Всі заходьте, не баріться  
 На товар наш подивіться 

Продавець 2: Ой, заходьте молодиці 
  Чоботи, хустки, спідниці 
  Сукні є і черевики 
  Йдемо разом на музики. 
 

Пісня “ Черевички”(співають всі) 

 
Під музику заходить Гриць. 

Гриць: Чом це тут так святково, гарно, любо і чудово? 
Ведуча: Так сьогодні у нас свято, різних товарів багато. А що в тебе 
нового? 
 
Гриць: Та мені Одарка грошей дала і на ярмарок послала пиріжків купити. 
Ведуча: Так це добре. 
 
Гриць: Добре, та не дуже! Я гроші загубив. 
Ведуча: Це погано! 
 



Гриць: Погано, та не дуже! Я їх знайшов, та товар купив. 
Ведуча: Це добре! 
 
Гриць: Добре, та не дуже! Я купив не пиріжки. 
Ведуча: Це погано! 
 
Гриць:Погано, та не дуже! Я не пиріжки купив, а бублики. 
Ведуча: Це добре! Та де ж вони? 
 
Гриць: Та я їх з’їв, щоб не загубити. 
Ведуча: А Одарці що понесеш? 
 
Гриць: Дірку від бублика! 
Ведуча: Ой, Грицю, Грицю! Коли ж ти порозумнішаєш? 
 

Українська народна 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! 

 
 
Покупець 1. В нас сьогодні ярмарок чудовий                                



Милують око диво рушники 
Для мами радість, а для донечки обнова                    
Як добре що є звичаї такі             
 

Покупець 2.Бо рушники – це символ для родини  
Найкращі вишиванки України 
Ой, чия ж то дівчина не ледаща,  
Гарна та, як ягідка, роботяща. 
 

Танець із рушникамипід музику С.Гулака-Артемовського «Лірична 
мелодія»або іншу українську мелодію. 

 

                   або  
 

 
 Ведуча: На нашому святі є гостя – це калина, народний символ 
України. Здавна її красу порівнюють із дівочою: Подивіться, щось калина 
свої червоні грона опустила. Мабуть засумувала, розвеселімо її. 
 В червоному віночку, над самим струмочком 
 Виросла дівчина, як ота калина 
 В зеленім листі, в червоному намисті 
 Гарно прибиралась, мов до свята готувалась. 
 
  Ой у лузі червона калина похилилася, 
  Чогось наша славна Україна зажурилася. 
  А ми тую червону калину підіймемо, 
  А ми славну нашу Україну розвеселимо! 
 

Українська народна пісня «Ой, є в лісі калина!» 
 



 

Ой є в лісі калина, 
Ой є в лісі калина, 
Калина, калина. 
Комарики, дзюбрики, калина. 

Там стояла дівчина, 
Там стояла дівчина, 
Дівчина, дівчина, 
Комарики, дзюбрики, дівчина. 

Цвіт-калину ламала, 
Цвіт-калину ламала, 
Ламала, ламала, 
Комарики, дзюбрики, ламала. 

Та в пучечки в’язала, 
Та в пучечки в’язала, 



В’язала, в’язала, 
Комарики, дзюбрики, в’язала. 

 
Продавець: Ярмарок у нас багатий, 

 можете всього придбати 
 голоси лунають 
товар свій вихваляють. 

 
Продавець: Будь ласка, будь ласка, мене не минайте 

Усе на прилавку беріть, вибирайте: 
Чи грушку, чи сливку, а чи ананас    
Все свіже, хороше, смачненьке у нас. 

 
Продавець: Купуйте, купуйте усі бараболю  

Варіте і смажте із сіллю й без солі  
Сто страв господиня з картоплі готує  
Картопля як хліб, вона всіх погодує. 

 
Продавець:Хто гострого хоче, часник хай придбає  
 Він вражую силу вогнем випікає. 
 
Продавець: Купуйте капусту, вона вітамінна 

І солена в бочці, в салатах відмінна 
У борщику, в супі, в смачних голубцях 
І смажена в маслі, і терта в млинцях. 

 
Продавець: Врожай цього року в Україні багатий 

Є що купити і є що придбати 
Беріть, пригощайтеся, ось вам дарунки 
Від осені, славної всім подарунки. 

 
 

(Заїжджають на конях козаки) 
 

Пісня «Розпрягайте, хлопці, коней». 



 

 
 
Козак 1:     Мир і честь усій громаді (скидають шапки)                   

Слава чесному народу 



Ми тут бути дуже раді 
Ми з військового походу.       
 

Козак 2:         В рідну землю завітали 
Воювали з ворогами 
Де ми тільки не бували                                                            
А душею були з вами.                        

 
Виконують танець “Гопак” 

 

 
  



 
 
Або виконують танцювальні рухи під «Українську мелодію» 

 
Ведуча. А ви хлопці-козаченьки  

 Чи ви сильні чи слабенькі 
 Чи Веселі чи умілі                                                   
 Покажіть себе на ділі .     
 

Гра «Перетягни канат». 
 
Продавець: Вирує ярмарок, жартує і сміється  

Де краще місце можна ще знайти ? 
На Україні так завжди ведеться  
І звичаї свої нам треба берегти. 

 
Продавець: Бо у традиціях живе душа народу  

Великий зміст закладений у них  
Тут мова, пісня про свободу  
Любов і дружба і веселий сміх. 
 

Продавець: Земля моя, земля найкраща в світі 
      Отут моє коріння і рідня 
      Ось тут моє дитинство сонце світить 
      І тут люблю і тут живу щодня 

 
Продавець: Мій край чудовий Україна  

Тут народились ти і я  
Тут над ставком і верби і калина  
Чарівна пісня солов'я 
 

Пісня «Батьківщина – Україна» 

 або   
 
  (Виносять коровай на вишитому рушнику, прикрашений калиною) 



 
Учень 1:    Люби свій край, моя дитино 

Бо тут з'явився ти на світ 
Це місце зветься Україна 
І звідси ти почнеш політ 
 
Люби свій край моя дитино 
Віддай йому всі радощі й жалі 
Бо Батьківщина наша, 
Україна – найкраще місце на землі! 

 
Учень 2: На доброму ярмарку всі побували, 
  Одні продавали, одні купували, 
  Співали, сміялись та жартували. 
   
 Ведуча: То ж побажаннями скажемо нині: «Здоров’я і щастя 
всій нашій родині, а цвіту і плоду усій Україні». 
 
 Всіх учасників свята пригощають короваєм, яблуками, грушами, 
сливами. 
 
(Зучать пісні на вибір:) 

 
 


