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УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 
  (Розвага для дітей 6-9 років) 

 
    Оформлення центральної стіни: частина сільської вулиці, будинок з 
вікном, тин, соняхи, біля будинку мальви. З правої сторони кущ калини. На 
деревахax висять вироби української кераміки, українські рушники 
розвішані по залу. Вихователь і діти в українських костюмax.  
    Ведуча (сидить посередині): Ось і сонечко котиться до заходу. 
Закінчився трудовий день: і хліб скосили, в скиpди склали, грибів 
назбирали, навіть риби наловили. «Зробив діло - гуляй сміло».          
   Заходять по черзі дівчата. Вітаються: 

-  Добрий вечір. Будьте щедрі і багаті... хай світить щастя у вашій хаті! 
- Добрий вечір! Хай родиться житечко, ще й озимая пшениченька і 

усякая пашниченька, ще її червоні квіточки, щоб квітались діточки!  
- Щастя та миру, квітучого виру, щедрої зливи на луки та ниви. 

Дівчатка сідають, заводять пісню, вишиваючи, «Туман яром, туман 
долиною»(або будь-яку іншу:«Тече вода з-під гаю», «Налетіли журавлі»). 
 

 
 
Ведуча: А що наші хлопці забарились?  
(Чути голос хлопців).  
Дівчатка: Давайте заховаємось від них.  
(Ховаються за стільчики).  
Заходять хлопчики:  

Прийшли до дівчаток  
Ми всі погуляти.  
Ми хочемо з ними  
Разом танцювати. 

Хлопчик: Нема дівчат! Ходім назад! 
    (Вибігають дівчата). 



Дівчатка: 
Ми без вас і не скучали, 
Рушники ми вишивали. 

Дівчинка:  
Ой, заграйте, музики,  
В мене гарні черевики,  
Починайте скоріш грати,  
Бо хочеться танцювати!  

Хлопчик: 
Ой, заграйте, музики,  
Піддайтe охоти.  
Як порвуться черевики  
Надіну чоботи.  
 
Звучить музика «Гопак» або «Українська мелодія» 
(Діти виконують прості танцювальні рухи).  

 
Ведуча: 
Гарні танці на Україні – веселі, запальні. Багата наша Україна піснями і 
танцями. Україна – рідний край! Рідний дім, дорогá батьківська хата.  
Які близькі й знайомі нам ці слова. А над хатою синє та високе, безкрає 
небо. Біля вікна ростуть-цвітуть вогнисто мальви. Соняшник киває тобі 
головою із-за причілка. Красується калина… 
     А як хороше пройтись, земле, моя, по колосистому полю.  
Дитина:  

Ми живем на Україні,  
Де в степу із краю в край  
Нa добро усій країні  
Bизріває урожай. 
Де пшениця достигає 
Колосиста, золота, 
Де неначе море, грають  
I шумлять густі жита.  
 

(Taнок з колосками під «Ліричну мелодію»С. Гулака-
Артемовськогоабо під українську мелодію.). 



 
 

Виходить дівчинка з короваєм.  
 
Дівчинка:  

I хлібом-сіллю, за старим звичаем  
Із радістю зараз гостей зустрічаем.  

Ведуча:  
Гарно ви спiвали.  
Дуже добре танцювали. 
А тепер хлопці і дівчата 
Можна весело пограти. 

Гра з бубоном. 
Гравці стають у коло і під мелодію передають з рук в руки бубон. 

Мелодія раптово зупиняється і той гравець, який не встиг передати бубон 
наступному, виходить із кола. Гра продовжується до тих пір, доки не 
залишиться переможець.  
 
Ведуча: А що це наших жартівників не чути? 
    Хлопчик: 

Ось я вам розкажу, що зі мною сталось. 
Ішов я із ярмарку, по колоді через воду. 
Тільки став я на колоду - та шубовсть у воду. 
Викис, вимок, висох..  
Став на колоду та знову –шубовсть у воду. 
 

Bибігають двоє хлопчиків: Юрко та Тимко.  
 
Юрко: Чому це ти подряпаний?  
Тимко: Та я ж купав кота.  
Юрко: А я от не подряпаний. Хоч теж купав свого...  
Тимко: Еге, ти ж не викручував і не сушив його!  
 
Ведуча: Ой, а що це я Омелька на вечорницях не бачу. Може з ним якась 
біда трапилась? Bбігає захеканий, переляканий Омелько.  
 
Ведуча: Чого, брате, ти так зблід, що з тобою сталось?  
 
Омелько: Та за мною через степ аж 100 вовків гналось...  
 



Ведуча: Що з тобою, 100 вовків, де б їх стільки взялось?  
 
Омелько: Ну, нехай вже і не 100, а 50 гналось!  
 
Ведуча: Та й 50 диво в нас, де б їх стільки взялось?  
 
Омелько: Ну, нехай не 50, але 10 гналось!  
 
Ведуча: Там і 10 не було, знать один вcього.  
 
Омелько: Нехай один, аби вовк, страшно і одноro.  
 
Ведуча: А може то і не Вовк?  
 
Омелько: А що ж то ходило, таке сіре та маленьке? А хвостик як шило?  
 
Ведуча: Ну й Омелько, загадав ти нам загадку. Що ж то було?  

А зараз послухайте, які я вам загадки загадаю:  

1) По землі скаче, по воді пливе. (Жаба)  

2) Я маленький, я вухатий, попелястий, волохатий  

Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. (Заєць) 

3) Сірий брат із-за куща хвать. (Вовк)  

4) Влітку наїдаеться, а взимку висипaеться. (Ведмідь)  

5) Плету хлівець на четверо овець,  

А на п'яту окремо. (Рукавиця)  
 

Дівчинка: 
Чом ви, друзі, сидите,  
Танцювати не йдете? 
Ви ж до танців беручкі, 
Ну-мо вдарим в каблучки! 
(Танець запрошення під музику «По дорозі жук, по дорозі 
чорний»  
або «Української польки»). 

 



 
 
 
Хлопчик: 

Вже й пора додому всім. 
Збирайтесь! Ходім! 

Діти встають і співають пісню:  
Скільки б не співали,  
А кінчати час. 
Кращі побажання 
Ви прийміть від нас. 
І у нас, і у вас хай буде гаразд. 
Щоб ми і ви щасливі були! 



 
 
Діти виходять. 
Ведуча: 

Прощавайте. В добрий час, 
Ще зустрінемось не раз. 

 


