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Автор: Охримчук Світлана Віталіївна –
вихователь Рівненського обласного
навчально-реабілітаційного центру
Сценарій свята
“Андріївські вечорниці“
Мета: Поглиблювати знання учнів про звичаї, обряди, що виробилися
українцями впродовж століть. Захоплюватися невичерпним джерелом яскравої
неповторності українського народу, його унікальної культури і високої
духовності. Розкрити світ народних звичаїв та обрядів, сприяти вихованню
любові до Батьківщини, патріотизму.
На сцені макет української хати, на стінах вишиті рушники, калита, стіл
накритий скатертиною, на столі вареники в макітрі біля столу лава.
(звучить пісня «Ласкаво просимо» О. Білозір на сцені учні 3-го класу)
Ведуча:
Доброго дня, добрі люди!
Доброго вам здоров’ячка!
Учениця (Марія):
На землі великій
Є одна країна:
Гарна, неповторна,
Красна, як калина.
І живуть тут люди
Добрі, працьовиті
І скажу до речі,
Ще й талановиті.
Учень (Даніель):
Землю засівають
І пісні співають,
На бандурі грають
І вірші складають
Про ліси і гори,
І про синє море,
Про людей і квіти…
То скажіть же, діти,
Що це за країна?
Всі: Наша Україна!
Пісня «Ромашки і волошки» (віночки україночок)
Діти сідають.
Ведуча:
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Наша Україна славиться великими традиційними святами та обрядами.
Здавна існувала у нашого народу чудова традиція – вечорниці. Віддаючи шану
минулому, беручи усе найкраще у наше сьогодення, ми на вечорницях
відроджуємо усе найдорожче, що є у народу: його мову, пісню, історію…
Узимку, коли завершувалися роботи частішали дівочі та парубочі гуляння.
Це було 13 грудня і вважається днем пам`яті одного із дванадцяти апостолів
Христових – Андрія Первозданного.
Учень (Даніель):
Українські вечорниціПочинаємо для вас.
Нехай сміх і пісня ллється
В серці кожного із нас.
Учень (Данило):
Просим всіх на наше свято,
Превелике, пребагате,
Від зірниці до зірниці
Хай лунають вечорниці!
Учень (Діма):
То ж радіймо у цей час
Вечорниці йдуть до нас
Учень (Мирослав):
І часу не гаймо вечорниці починаймо
Учень (Стас):
Хай веселий сміх іскриться
У серці кожного із нас
Хай дзвінке веселе слово
Пружно рветься в небеса
Учениця (Єлизавета):
Гей, на наших вечорницях,
Хто сумний – розвеселиться!
Співи, танці, небилиці –
Гарні будуть вечоринці.
Разом: Наша пісня пречудова хай ніколи не згаса.
(Діти під музику йдуть. На сцені з’являються дід і баба)
На дорозі жук (пісня)
Сценка “дід і баба”
Дід:
Щось добреньке з’їсти хочу,
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Тільки що – не знаю сам.
Баба:
Голови б ти не морочив,
Що зварила – те й подам.
Дід:
Вареники, борщ і каша,
В животі від них бурчить.
Баба:
Вередливий став ти, діду.
Що тобі іще зварить?
Дід:
Коржі, перепічки, пампушки,
Пироги, млинці, оладки
З маком, медом, молоком
Їв би й їв би….. все гуртом….
Баба:
Отже, клятий!
Хоч бери, тікай із хати!
Будь по-твоєму, спечу.
Лиш маленьку калиту.
(Баба порається біля столу.)
Дід:
Ти готуй, стара, швиденько,
Повечеряєм гарненько.
(До зали) Баба в мене – молодець!
Дід:
Пам’ятаєш, моя люба,
Як були ми молоді,
Напечем, бувало, хліба –
Повна хата молоді.
Баба:
Танці, співи, сміх до ночі
Вечорниці…А тепер?
Танець Лісапетний батальйон ”Сама файна”
(Чути музику. Дівчата та хлопці заходять танком під музику
«Вечорниці»)
Учениця (Марія):
Господарі! Чи пустите до хати?
Учениця (Олеся):
Вміємо співати, вмієм танцювати.
Дід:
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Заходьте, заходьте, хлопці та дівчата!
Скоро і калиту з печі будемо виймати.
Баба:
Поспішайте, поспішайте,
До нашої хати.
Бо пора вже вечорниці
нам розпочинати.
Дід:
Почекайте. А хто, хто загадки знає? Давайте будемо відгадувати.
Сидить панна у світлиці
молода, червонолиця.
Хто до неї завітає –
вітамінами вгощає. (Морква)
Баба:
Кажуть, щоб хвороб не знати,
Треба всім мене вживати.
Може, ви мене й з’їсте,
Тільки сльози проллєте. (Цибуля)
Дід:
Печуть мене, смажать і варять,
Їдять мене і дуже хвалять. (Картопля)
Баба:
В полі хороше мені
Зеленіти навесні.
Чим же я — не молодець? .
Маю диво-корінець,
Все про нього дбаю,
Цукор відкладаю. (Буряк)
Баба:
Сидить на городі бабуся,
А в неї сім кожухів на кожусі. (Капуста)
Разом: Яку це страву можемо приготувати? (Борщ)
Танцювала риба з раком(таночок)
Баба:
А що то за борщ без сала?
А у нас на Україні
Хлібом – сіллю вас зустрінуть
А ще салом почастують
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Спокон вік його цінують.
Дід:
А що то за сало без вареників???
Вареники спрадавна Шанують в Україні:
Вареники із вишнями,
Вареники з черешнями,
З чорницями, суницями,
Сливками й шовковицями,
Вареники з капустою,
Картоплею і сиром –
Їжте, люди, на здоров’я
І ходіть із миром!
Учениця (Катерина):
А давайте поворожим
Що тут вдіяти ми зможем???
Ведуча:
Гілки з вишні ми поставим
І на них все загадаєм:
Як розпустяться листочки
Заміж вийде якась дочка
Якщо пустить пагінець
Через рік йде під вінець,
А зів’яне – то погано…
Але в нас все буде гарно.
Мерщій гілочки беріть
І за мною говоріть.
Усі разом:
Ух-ух-ух!!! Втікай з хати злий дух!
Учениця (Єлизавета):
Ставлю гілочку вишневу я нині для щастя свого.
Усі разом:
Ух-ух! Ух-ух!
Учениця (Марія):
Хай тут буде добрий дух!
Злий дух уступися!
Учениця (Олеся):
Святий Андрію заступися!
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Дай Боже вишні зацвітати, а нам долі дочекати.
(Махають гілочками навколо себе)
Ведуча:
В воду гілочки мочайте,
До Різдва тепер чекайте.
(Дівчата ставлять гілки у посудину з водою)
Баба:
Милі гості, просим сісти
Вареники будем їсти
Вареники непогані,
Вареники у сметані.
Спочатку скуштують дівчата вареників чарівних,
Із загадками та передбаченнями
(Бере дівчина вареник та надкушує його)
Учениця (Катерина):
Мій вареник із сиром!
Ведуча:
Будеш з чоловіком жити
В злагоді та в мирі
Учениця (Олеся):
А мені вареник із сіллю! Що це???
Ведуча:
Будеш жити в достатку
Не будеш несолоного їсти!
Учениця (Марія):
А мій вареник з обручкою
Ведуча:
Скоро вийдеш заміж
(Гра перенеси вареника)
Учениця (Єлизавета):
Разом хату прибрали, вечерю приготували, косу заплели (можна й
калиту діставати).
Баба:
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Ну й розвеселили ви мене.
Ми ж про калиту забули.
Як то було з початку світу,
Не було тоді неба, ні землі,
А лишень було синє море,
А на тім морі ой три дубочки,
А на тих дубочках три голубочки,
Три голубочки з неба зіслані,
З неба зіслані,
На Калиту прислані.
З давніх літ була в пошані
На андріївські свята
І пахуча і рум`яна
Символ щастя – Калита
Ведуча:
І нарешті, калита,
Наче сонце, золота.
Хто вкусить калити хоч раз,
Той буде першим серед нас.
Нумо хлопці і дівчата,
Хто з нас буде починати?
Учень (Даніель):
Ой громадо, чесні люди,
Я найпершим хочу бути.
(Сідає на рогача)
Учень (Ілля):
Їду. Їду я до річки,
Ой дайте вкусити калити хоч трішки.
(Спроба невдала. Чухає потилицю. )
Учень (Денис):
Калито, смачна, рум’яна.
Подивлюсь, аж голос в’яне.
Скажи. Як тебе дістати?
Як таємницю розгадати?
(Підстрибує. Кусає, Всі регочуть)
– Смачна калита, вкусив. Аж душа засіяла!!!
ВСІ ХЛОПЦІ ПО ЧЕРЗІ КУСАЮТЬ КАЛИТУ.
Ведуча:
– Кому не вдалося відкусити калиту наступного року спробують і в них
обов’язково вийде.
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Учень (Данік):
Щось так швидко вечоріє
У світлиці вже темніє.
Треба свічку запалити.
В гості нічку запросити
(Запалюють свічки на столі, дівчина бере зі столу свічку і читає
молитву до святого Андрія світло в залі темніє).
Ведуча:
Молитва
Ісусе любий, Ісусе милий,
Вже ангели в небі зірку засвітили,
Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні,
До Тебе підносим маленькі долоні.
І молимось щиро за маму, за тата
За діда, бабусю, сестричку, і брата,
За всіх, кого любим
За всіх, хто нас любить.
Що нам помагають і ніжно голублять.
Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
Набратися сили, здоровими стати.
Баба:
Ой дітоньки мої любенькі,
Скоро, скоро день біленький.
Вас давно батьки чекають.
Спокійного сну не мають.
Дід:
Вже б годилося йти спати,
Бо на свято Андрія
Треба всім до церкви зраненька встати
У Всевишнього та Святого Андрія просити благодаті.
Щоб у всіх збулась надія й заповітніша мрія.
А для того має бути у кожного сильна віра.
(Всі встають)
Учень (Денис):
Ми гуляли, веселились
Усім весело було
Вечорниці завершились,
І здається все пройшло.
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Учень (Данило):
Ні не все так просто проходить
В серці струночка бринить
Про шкільні ці вечорниці
В серці спомин буде жить.
Учень (Даніель):
Дякуємо господині за теплую хату,
Молодим нашим дівчатам за цей стіл багатий.
Ведуча:
Скільки б не співали, а кінчати час
Кращі побажання ви прийміть від нас.
Ще раз вітаємо Вас
РАЗОМ: з Святом Андрія!!!!
(Веселкова пісня)
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