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Вдягни, дитино, рідну вишиванку
І українцем йди у білий світ.
Дивуйся світу в росянім серпанку
Й люби цю землю вже з дитячих літ
А щире й рідне українське слово
Ти гордо через все життя неси.
Живи активно, гідно, веселково
І милостиню в ката не проси.
Вдягни, дитино, рідну вишиванку
І з чистим серцем в білий світ іди.
Вона зігріє сонцем на світанку
І оберегом стане від біди.
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ВСТУП
Патріотичне виховання — це сфера духовного життя,
яка проникає в усе, що пізнає,робить,до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується.
В. Сухомлинський
Були різні часи для нашої держави: занепаду і розквіту, війни і перемоги,
злуки і тотального роз’єднання. Але наш мужній народ зумів пережити це і
вистояти. Через роки нарешті здійснилась мрія наша-жити у власній
незалежній державі. Настали сприятливі умови для самоутвердження
українства.
Успішна держава – це успішні громадяни, які сповнені національної
свідомості, любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до
його культури, традицій та звичаїв, горді за свою землю і здатні поважати
своїх сусідів, толерантно ставляться до культури всіх народностей, які
проживають в Україні.
Метою національно-патріотичного виховання є виховання молодої
людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як
суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти
національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські
права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в
суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізуватися в
соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної
культури.
Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру,
традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних зусиль, формують
виховний ідеал. Існують інші цінності життя,які пов’язані з вихованням
справжнього громадянина: вірність, піклування про дітей, піклування про
батьків і старших у сім’ї, взаємодопомога і любов до батьків,культура праці,
дотримання народних звичаїв і традицій, пам’ять про предків, гостинність.
Школа І ступеня є фундаментом для формування громадянської
спрямованості особистості, тут активно відбувається засвоєння моральних
норм і правил поведінки.
Держстандарт і, відповідно, навчальна програма для 1-4 класів націлюють
на виховання громадянина України, який знає і любить рідну мову й
культуру, тому виховання почуття громадянськості, національного
патріотизму має розпочинатися з 1 класу.
Досягнення означеної мети неможливе без реалізації таких конкретних
завдань, як формування:
-національної свідомості та самосвідомості;
-громадянського обов’язку і відповідальності;
- позитивної мотивації вихованців на здоровий спосіб життя;
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-особистісних, родинних,загальнолюдських цінностей;
- любові до рідного краю,зокрема, дбайливого ставлення до природи.
Вся система виховної роботи тісно пов’язана з навчальним процесом і
спрямована на реалізацію освітньопізнавальних, дидактичних, розвивальних і
виховних цільових орієнтацій.
В.О. Сухомлинський вважав, що джерелом, яке живить могутнє почуття
любові до Вітчизни, є любов до матері, батька, рідного куточка землі,
захоплення величчю своєї Батьківщини, її минулим і нелегким сьогоденням.
У навчанні все головне – і урок, і розвиток інтересів поза уроком, і
взаємини вихованців у колективі. Якщо кожен спробує стати гарним другом,
привітним, доброзичливим товаришем, то і клас буде дружним. А буде
дружним кожний клас, буде дружною школа і країна наша буде єдиною і
міцною.
У своїй педагогічній діяльності використовую метод гри. Саме ігрові
форми роботи сприяють розвитку ініціативи і волі дитини, навчанню жити і
працювати в колективі, зважати на інтереси товаришів, приходити їм на
допомогу, привчати до дисципліни, дотримання встановлених правил. В
учнів, які захоплені живою, емоційною грою, формуються не лише
різноманітні навички і знання, вони розвиваються ще й фізично: стають
витривалішими, спритнішими. Головна позиція вчителя у грі – партнерство.
Виховний процес неможливий без співпраці вчителя з батьками. У своїй
роботі увагу звертаю на організацію роботи з підвищення педагогічної
культури батьків, використовую такі форми роботи: зустрічі за «круглим
столом», лекції для батьків, батьківські збори, індивідуальні бесіди, вручення
памяток. Клас завжди відкритий для батьків. Це означає, що батьки за
бажанням можуть бути присутніми на уроках, спостерігати за поведінкою
своїх дітей на перерві. Головну мету в роботі з батьками вбачаю в тому, щоб
вони стали надійними помічниками у вихованні своїх дітей.
Збагачення учнів патріотичними почуттями відбувається в процесі
ознайомлення з історією про героїчне минуле українського народу, його
прагнення до зміцнення могутності Батьківщини. З метою надання виховній
роботі більшої емоційної привабливості використовується яскравий
фактичний матеріал, позитивні приклади патріотизму відомих історичних
діячів, героїв,справжніх патріотів країни.
Пропоную вашій увазі виховні заходи по національно-патріотичному
вихованню, які я підготувала і провела з учнями Річицького НВК.
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Я знаю запах рідної домівки.
Так пахне свіжий хліб і пиріжки,
Букет із чебрецю та материнки,
Лляний обрус і білі рушники.
Цей світлий образ рідної оселі,
Турботливих батьків блаженні дні,
Де я малий, щасливий та веселий,
Такий близький і дорогий мені.
Я відчуваю спокій в рідній хаті:
Зігріє, від негоди захистить,
Як Мати Божа береже дитятко,
На тій іконі, що в кутку висить.

-
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Село моє – краплиночка на карті
МЕТА:
• Удосконалити знання учнів про історію виникнення свого села, його
історичне минуле і сьогодення,
• виховувати любов до отчого дому, рідного краю,свого народу, повагу до
батьків,прагнення дбати про добробут свого рідного села
• почуття патріотизму, гордість за рідний край
• продовжувати вивчати звичаї та традиції жителів села;
• розвивати творчі та комунікативні здібності учнів, увагу, спостережливість.
Учні:
1. Де зеленіють хмари яворів
Заступили неба синій став,
На стежині сонце я зустрів,
привітав його і запитав:
2. Всі народи бачиш ти з висот,
Всі долини і гірські шпилі.
Де ж найбільший на землі народ?
Де ж найкраще місце на землі?
Сонце усміхнулося здаля:
3. Правда , все я бачу з висоти.
Всі народи рівні, а земля
Там найкраща, де вродився ти!
Виростай, дитино й пам’ятай:
Батьківщина – то найкращий край!
4. . Є багато країн на землі,
В них озера, річки і долини…
Є країни великі й малі,
Та найкраща завжди – Батьківщина.
5. Є багато квіток запашних,
Кожна квітка красу свою має,
Та гарніші завжди поміж них
Ті, що квітнуть у рідному краю.
6. Є багато пташок голосних,
Любі, милі нам співи пташині,
Та завжди наймилішими з них
Будуть ті, що у рідній країні.
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7. Моє село з духмяними садами,
Біля очей суха долоня мами…
Сорочка вишиванка і калина Це сама найрідніша Україна
8. Садка ледь-ледь зелене шепотіння,
Мережива на сонці павутиння.
Рум’яний подих теплої хлібини Це частка теж моєї України.
9. Над гаєм перша зірка засвітилась,
З дітьми лелека крилами укрилась.
А очі неба стали сині-сині,
Таке буває лиш на Україні.
Пісня «На нашій Україні»
1. Село моє – краплиночка на карті,
У світі не відоме та дарма
Ну, а чого без його варті,
Ми з вами кожен зокрема.
2. Багато гарних сіл на світі,
Але мені миліш за все
Моє село, село Річиця,
Таке прекрасне й дороге.
1. У цім селі я народився,
У нім живуть мої батьки,
Куди не глянь – дерева й квіти,
І в їх вінку блищать річки.
2. А назва у села Річиця,
Бо річечки снують стрічками.
Грузька і Квоса тихо плинуть
До Горині, немов до мами.
3. Тут все знайоме мені й рідне:
Забрід, Корчунок, Вераси.
Мені, здається , ніде в світі
Немає більшої краси.
4. Село край лісу причаїлось.
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Ну як без нього можна жити?
У ньому всі ми народились ,
І будемо його любити.
(Пісня «У себе вдома»)
Учитель: Діти, а як ви розумієте слова : любити сел
Любити рідне село означає берегти кожну вулицю, двір,хату.
Любити рідне село означає берегти дерево, тварину, рослину, пташку,
комашку, річку, ліс, луки.
5. Любити рідне село означає не кидати сміття аби де, берегти його
чистоту.Любити рідне село означає шанувати старших і допомагати
молодшим.
6. Любити рідне село означає любити своїх батьків, рідних. Не забувати про
них.
7. Любити рідне село означає пам’ятати про своїх друзів.
8. Любити рідне село означає добре вчитися, щоб принести радість батькам і
користь нашій Батьківщині.
Учитель. Отже на сьогоднішньому святі «Село моє – краплиночка на карті»
ми намагатимемось показати, як ми любимо свою маленьку Батьківщину.
Пісня «Хата моя»
Учитель. Село Річиця. Рідний край. Воно, немов чарівний дзвін, звучить для
кожного із вас. Ви швидко зростатимете, пролетять над вами лебеді
дитинства і прощально помахуючи крилами, зникнуть за обрієм. Згодом ви
залишите рідну домівку. Але де б ви не були, ким би ви не стали, його
вигляд, звичаї, обряди на все життя залишаться у серці кожного із вас.
давайте послухаємо коротеньку розповідь про історію нашого села.
1. Історія села сягає сивої давнини. Назва його походить від того, що через
село протікала дуже широка і глибока річка.
2. Околиці села були вкриті могутніми лісами. Найбільш поширеними тут
були дуб, береза, осика, сосна.
3. Під час монголо-татарської навали жителі села ховалися в ліс. Його і
сьогоднішнього дня називають «охраною», тобто охороняє від ворогів.
4. Переважна частина населення займалася землеробством: сіяли жито, овес.
просо, вирощували льон, коноплі.
5. Люди. які проживали на території села займались гончарством (від цього
пішло прізвище Гончаруки), Бондарством (від цього Бондарчуки),
виноробством (від цього Винничуки) , ковальством (Ковалі), ткацтвом (Ткачу
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6. Не святі горшки ліпили
А наш прапрадід Гончарук,
А щоби голі не ходили,
То полотно всім ткав Ткачук.
1. Хто на пісках жив – Пісковець
Мисливцем був, то й звавсь Стрілець;
Вино робив – так Винничук;
Бочки робив тут Бондарчук.
2. Хто малювати вмів – Малярчук,
А музикант був – Музичук…
І ще були в нас Ковалі –
Творили справи не малі.
3. Серпи кували й лемеші,
Щоб жито жати і орати,
Сокири й струги від душі,
Щоб майструвать і будувати.
4. Одні лиш прізвища зостались
Від тих ремесел і подій.
А всіх правдиво називали:
Добро творив – так Добродій.
5. Село було розкидане на хутори і займало площу 45 км квадратних.
Тому ремісники працювали , як правило , вдома.
6. В 1914 році була заснована Річицька початкова школа.
7. Приміщення школи в якій ми зараз навчаємось було побудовано в 1987
році за кошти місцевого колгоспу «Червоний партизан».
1. Є школа найкраща за всі на землі,
Одна у селі і у мене єдина
Над нею у вирій летять журавлі,
За ними – дитинства щасливі години.
2. Вузенька стежина до рідної школи
Мене й моїх друзів щоранку веде.
І я цю дорогу, цю стежку ніколи
Повік не забуду й не зраджу ніде.
(Пісня про школу.)
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3. Немало талановитих людей вийшло з нашої школи. Серед них є вчені,
лікарі, музиканти, але особливою гордістю школи є її випускникивчителі. Це: Антоніна Іванівна, Марія Марківна, Святослав Дмитрович,
Наталя Володимирівна, Тетяна Володимирівна, Інна Віталіївна.
4. Минають дні, змінюються обличчя, постаті, речі, але не змінною
залишаються небо і земля де ти народився
5. . Верба похила над водою
Зелені коси розплела.
Я знову тихою ходою
Бреду до рідного села.
6. Тут все моє. І тут я вдома,
Стежину кожну я впізнав,
Зростає радість, гасне втома,
Тут все моє. Я тут зростав
7. Велике то щастя – сходити
Ту землю, що змалечку рідна.
Блискоче крізь вітер і віти
Блакить Річиці погідна.
1. Ми вчимося сьогодні у школі
І гартуємо наші серця.
З рідним краєм пов’язуєм долі,
Будем вірні йому до кінця.
2. Квітуй село! Готуй дарунки місту,
Джерельце чисте в полі збережи.
Вкраїни волю сонячну, іскристу
Й ланів святиню хлібну стережи.
Учитель.Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Все на світі можна вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
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Мені дуже хотілося нашим сьогоднішнім заходом запалити у ваших
сердечках хоча б маленький вогник гордості за те, що ви українці. Саме вам,
діти, доведеться вивчати , берегти, шанувати і вивершувати те, що надбане
вашими предками. Хай буде щасливе ваше життя.
Пісня «Рідне село»
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Моє село – моя колиска
Мета : поглибити знання учнів про свій рідний край, виховувати
почуття великої любові до свого села
Обладнання : державні символи України, вишиті рушники майстрами
с.Річиця, записи пісень про рідний край
Пісня “Пахне рідне село”
Пахне рідне село тишиною лугів
і роздоллям небес, і піснями гаїв,
І полями, де сонячне світить чоло,
І полями, де сонячне світить чоло!..
Приспів: І хлібом, і цвітом,
і прадідом-дідом
Пахне рідне село,
Моє рідне село.
Вийшло рідне село на жнива й сінокіс,
Заспівало село на весіллях дзвінких...
По просторах живих вітерцем провело.
По просторах живих вітерцем провело!
І хлібом, і цвітом,
І прадідом-дідом
Гріє душу село,
Моє рідне село.
Будить рідне село і зорю, і росу.
Я любов до землі все життя пронесу.
Все, що бачу навкруг,— все в мені проросло,
Все, що бачу навкруг,— все в мені проросло!
1. Село... Село. Краса моя і сила,
Мій незів 'ялий вічний первоцвіт,
Душі моєї сонячне розкрилля.
Мойого серця неосяжний світ.
2. Дзвін колосків дозрілої пшениці!
Доріжка у м 'якому спориші,
Вода цілюща з отчої криниці,
Високість хліборобської душі.
3. Гніздо лелече на білявій хаті,
Рожевий мак у білих картоплях,
Маленькі ніжки в прохолодній м 'яті
Торують стежку на великий шлях.
4. Усе таке буденне і незвичне,
Таке святе, що в серці не вмістить.
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Не куплене за гроші, не позичене,
Дароване на вічність — не на мить
5. Село... Село. Краса моя і сила,
Мій вічний, незів 'ялий первоцвіт.
Спасибі, що для мене ти відкрило
Закон тяжіння рідної землі.
6. Діти, кожен із вас знає, що рідний край починається від батьківського
порога, стежини, тополі стрункої біля хати, з барвінку, який ніжно стелиться
в садочку. А ще він починається з прадавніх коренів нашого народу.
7. Сьогодні ми поговоримо про наше рідне село, де ви народилися і живете,
де живуть ваші дідусі й бабусі, батьки, адже кожен із вас є представником
трьох великих родів - своєї родини, свого села та свого народу. Зараз ми
перенесемось у ті часи, коли на пустинних землях нашої місцевості починало
розбудовуватися наше рідне село.
8. Історія села сягає сивої давнини. Перша згадка про Річицю зустрічається в
документах ще в 16 столітті – 1537 р. Отже, вже 3 століття існує в ньому
життя.Назва його походить від того, що через село протікала дуже широка і
глибока річка.
9. Околиці села були вкриті могутніми лісами. Найбільш поширеними тут
були дуб, береза, осика, сосна. Під час монголо-татарської навали жителі
села ховалися в ліс. Його і сьогоднішнього дня називають «охраною», тобто
охороняє від ворогів.
10. Переважна частина населення займалася землеробством: сіяли жито, овес.
просо, вирощували льон, коноплі. Люди. які проживали на території села
займались гончарством (від цього пішло прізвище Гончаруки), Бондарством
(від цього Бондарчуки), виноробством (від цього Винничуки) , ковальством
(Ковалі), ткацтвом (Ткачуки).
11. Татаро-монголи, а потім татари, турки, половці не раз нападали і на
Річицю. Проте жителі, захищені лісами й болотами, завжди своєчасно,
попереджені виставленою охороною, рятувалися. Тимчасовий табір у
непрохідному місці був надійно огороджений товстим кіллям. Ті місця й досі
називаються Охраною.
12. Події першої світової війни зачепили річицю тим, що до війська забрано
кілька хлопців. А в 1920 році. як війська Юзефа Підсудського зайняли
Західну Україну, в Річиці запанували Поляки. Вони встановили свою владу,
заводили власні порядки.
13. У липні 1941 року в село зайшли гітлерівські окупанти. Спочатку вони
себе поводили стримано. А в грудні 1943 року есесівці напали на село і
нищили все на своєму шляху. Людей, хто не встиг сховатись у лісі чи
домашній криївці, зігнали у крайню хату (зараз там полігон), дошками
позабивали вікна й двері і підпалили.
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14. У 1944 році село було звільнено від німецьких загарбників військами
Червоної армії.
15. В центрі села в 1970 році споруджено пам’ятник воїнам –
односельчанам, які віддали своє життя за Батьківщину і загинули, як герої.
16. Після кривавих років війни в 1949 році в с. Річиця було засновано
колгосп. З кожним роком село розбудовується все більше і більше.
17. До ХІХ століття в Річиці майже всі жителі були неграмотними. У 1886
році була відкрита початкова школа. А в 1949 році організували спершу
школу з семирічним навчанням, а потім і з восьмирічним.
18. В 1987 році за кошти колгоспу «Червоний партизан» побудовано типове
приміщення навчального закладу на192 місця
Пісня “ Вальс”
19. Рідне село... Столиця мого дитинства... Тут пахнуть росами світанки,
мелодійно видзвонюють джерела, зустрічаючи день, рідні могили і навіть
повітря, якого більше немає ніде. І тоді, коли уже під ногами не чорна земля,
а сірий асфальт, душею людина все одно лине в колиску свого дитинства —
село.
Давно в селі я не живу
Давно в селі я не живу,
Не рву в саду доспілі вишні,
Що відійшли, як дні колишні
І тихо ойкнули в траву.
Живу я в місті. Тут сім 'я.
А там в селі, черпаю сили.
Зовуть мене туди здаля
Святі місця, святі могили.
Я дякую своїм батькам,
Які добра мене учили.
Не обмину ніколи я
Святі місця, святі могили.
Всі негаразди у житті
Переживу, бо маю сили, —
Я не один — зі мною всі
Святі місця, святі могили.
20. Рідна зваблива природа надихала і надихає на високу поезію людей, що
живуть за кордоном, але серцем завжди в рідному селі, біля батьківського
порогу.
21. Відірваний від свого, від живого,
Занесений вітрами у світи, —
Ніколи я не звикну до чужого,
Прости мені, село моє, прости.
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Болить мені, як рана, Україна,
Щоночі сниться рідний край — .
Стою я перед ними на колінах,
Благаю і проклять й благословінь.
Там я родився, там моє коріння,
Там піт і кров, і тлін моїх батьків,
Тепер прошу Господнього веління,
Щоб прах мій поруч, в тій землі спочив.
22. Розквітає і росте
Село моє рідне
Недарма кажуть про те,
Що воно всім гарне.
23. А ще ось які дивні комедійні історії відбуваються в селах. Ось
послухайте гумореску.
Гумореска «Село»
24. Дивлюся в небо і замислююсь на мить,
Думки снують і оживають.
Душа у вирій проситься, бринить.
Де мріям дітися, не знаю...
І, мимоволі, задаю собі питання:
«Чи хочеться з гнізда у вирій полетіти?
Село забути? Чи маю я таке бажання?
Як у житті себе знайти зуміти?».
А й справді, що для мене, значить дім Святиня, оберіг чи місце проживання?
Чи я поїду із села, чи залишуся, річ не втім,
Лиш повертатися було б бажання.
Тут народилася, зіп'ялась на ноги я,
Дитинство промайнуло, гомінке, щасливе,
Сміялась, плакала душа моя.
Село моє, для мене ти єдине!
25. В селі я умиваюсь сонячним промінчиком,
А спати зіронька вечірняя кладе.
Я знаю кожну грудочку, камінчик,
Стежина рідна в майбуття мене веде.
Живуть в селі дід, бабуся,
А з ними поруч і мої батьки.
Додому отчого я повертатись часто буду,
Тут хороше мені. І хоч би що кажи,
Ніхто не дасть тобі у відчаї прожити,
Лиш пам'ять про село ти збережи.
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По-іншому зі мною і не може бути.
Це не життя без чистих ранків, тихих вечорів.
Село моє, не зможу я тебе забути,
Як посміхаєшся ти в ранішній зорі.
26. Між споришем і тонконогом
З дитинства я знайшов дорогу
У рідну хату, край села,
Ту, яку доля нарекла.
Одна єдина в цілім світі,
Де на подвір'ї неодіті
І босоніж по споришу
Бродили ми після дощу.
Коли поїду я далеко,
Згадаю ще не раз лелеку
І мальви, й річку навесні Усе згадається мені.
Не раз вернуся до порогу,
До споришу, до тонконогу,
Щоб знову рушити у путь Не зможу я цього забуть.
27. Село моє заквітчане!
З тобою навік я звінчана:
Твого обеліска скорботою,
До сьомого поту роботою.
Людського тепла щирим подихом,
Героїзмом і в праці подихом.
З твоєї жаги і любові,
Як колос тугий у полі
Моя наливається доля.
Брунькується серце піснею
І радістю променистою.
Земле моя крилата!
З тобою я щедра й багата.
В тобі мого роду коріння,
Візьми ж моїх дум устремління,
Прийми ж моє щире слово,
Земле моя колоскова!
Село моє, колиско моя
28. Іще рідніше, ще дорожче
Стає усе, що нам дано:
І цей поріг, і ця дорога,
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І це відчинене вікно.
29. ...Має пам'ять
Зоставатись, як осердя.
Ми від неї — наче віти,
Що вчувають корінь свій.
Пам 'ять віри. Пам 'ять роду.
Пам 'ять прапора і серця,
Лиш по пам 'яті в людині
Пізнає Людину світ.
30. Рідне село. Ти найкраще. Закутане осінніми туманами, засипане білими
снігами, заврунене зеленими садами навесні чи в золотому серпанку сонця
влітку, коли хвилюється пшеничний лан, — завжди ти гарне. Припаду до
грудей твоїх, коли не стане сили чи занедужаю. Скроплю уста водою твоєю
джерельною, коли спрага долатиме. Уклін доземний тобі, рідне моє!
Пісня «Моє село»
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«Сім’я – не осередок держави.
Сім’я – це держава і є» (Сергій Довлатов).

«Без сім’ї і свого роду –
немає нації, народу»

21

Сім′я, родина, рід.
Мета: Закріпити знання дітей про своїх найдорожчих людей:
тата і маму. Виховувати у них глибокі почуття любові до своєї
родини . Виховувати повагу до народних традицій, звичаїв.
Виховувати естетичне ставлення до музичних творів і
мистецтва в цілому.
Учитель.
Сім'я, родина, рід Які слова святі.
Вони потрібні кожному в житті.
Якщо зміцніє хоч одна родина —
Міцніша стане наша Україна.
Звучить пісня «Наші юні серця тобі, Україно!» (сл. М.Підгірянки, муз.
М.Павлюка). Учні.
Доброго ранку! Доброї днини!
Ми вас чекали на наші гостини,
Щоб вшанувати тат і матусь,
Сестричок, братів, дідусів і бабусь.
Гостей дорогих Ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом, Любов'ю і миром.
Хліб підносим вам і сіль
На біленькім рушничкові,
До землі аж б'єм поклін,
Щоб завжди були ви здорові.
Яка хороша нині днина —
Зібралася уся родина,
Всі рідні — сестри і брати,
Дідусь, бабуся, батько й мати.
Від радості кортить нам заспівати.
Діти виконують пісню «На нашій Україні»
Учитель. У святкові дні по телевізору показують дуже цікаві святкові
передачі. Сьогодні наш телевізор теж покаже багато цікавого. І в кожній
передачі лунатимуть привітання рідним.
Ведучий. Добрий день! У студії працюють диктори!
Ведуча. Увага! Увага! В ефірі канал «ТВ-Річиця».
Ведучий. Ознайомтеся з анонсом передач на святковий день.
Ведуча. За кілька хвилин запрошуємо до перегляду передачі
«Найрозумніший».
Ведучий. Далі передача «Хто в домі господар?!».
Ведуча. Після цього пропонуємо до вашої уваги «Аукціон».
Ведучий. Програма «В гостях у казки» подарує вам неповторні хвилини
радості.
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Ведуча. Рекомендуємо не пропустити передачу «Служу Вітчизні».
Ведучий. Закінчать наш святковий ефір «Сміхопанорама» і «Прогноз
погоди».
Ведуча. Канал «ТВ-Річиця» бажає весняного настрою і веселого відпочинку.
Гра «Найрозумніший».
Учитель. Шановні учасники! Кожному з вас буде поставлене запитання. Той,
хто не зможе відповісти на нього, вибуває з гри.
Ведучі почергово читають загадки.
• Літери всього чотири
У простому цьому слові.
Але скільки в ньому, друзі,
Невимовної любові.
Яке це слово?
(Мама.)
• Хто життя вам дарував,
Хто часу не шкодував,
Хто навчав вас говорити,
Хто найкращий в цілім світі?
(Мама.)
• Хто, як ви, було, хворіли,
Цілі ніченьки не спав?
Все робив, як ви хотіли,
На руках вас колисав?
(Мама.)
• Хто пісні співав чудові,
Солов'їні, барвінкові?
Перші кроки вчив робити?
Хто найкращий в цілім світі?
(Мама.)
• Що, як сонечка малі, ніжно сяє угорі?
(Мамині очі.)
• Нам співає, як струмочок,
Ніжний мамин... (голосочок).
• Заспокоять і зігріють,
Тамувати біль уміють.
(Мамині руки.)
• В ній мені є місце, тату,
І сестрі, й малому брату,
Для бабусі, й дідуся... Що це?
(Мамина душа.)
Ведучий. Молодці! Всі впорались із завданням!
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Ведуча. Мати — всьому початок, вона — берегиня роду. Нема красивішого і
величнішого слова, аніж слово «мати». Святе і вічне. Адже вічна
материнська любов.
Учитель. А зараз у вас є нагода привітати рідних мам.
Учні.
• Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, матінка, матуся,
Мама, мамочка, мамуся.
• Спасибі, рідні й любі мами,
Що ви сьогодні тут із нами.
До вас наше перше слово...
Матусі, будьте здорові!
• Є чимало мам на світі,
Мами добрі, мами світлі.
Та одна є наймиліша.
Хто така? Скажу вам я
Рідна матінка моя.
• Ой, яка ж бо ти, матусю,
Дорога та мила.
Того словечком сказати
Не моя ще сила.
Мов те сонечко на небі,
В лузі квітка красна,
Так матуся в нашій хаті
Добра все та ясна.
• Ясне сонце світить з неба,
Веселить та гріє —
В рідній хаті при матусі
Кожен з нас радіє.
Без журби та у здоров’ї
Жити дай вам, Боже!
І віддячити матусі
Бог нам допоможе.
Звучить пісня «Мамин вальс»
Ведучий. А зараз до вашої уваги передача «Хто в домі господар?!».Ведуча.
Доповніть прислів'я: «Мати — душа у домі, а батько... (голова)».
Ведучий. Справді, батько — господар у домі.
Ведуча. Роль батька в сім'ї неоціненна. Суворий і вимогливий. Його любов
до дітей стримана і врівноважена.
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Учитель. Прислів'я мовить: «Які мама й тато — таке й дитятко». Любі
татусі, вас сьогодні вітають ваші вдячні діти.
Учні.
• Батьку любий, тату милий,
Нинішньої днини
Ти від нас прийми щиренький
Дар на ці гостини.
• Цей дарунок — тепле слово,
Щире побажання,
Щоб прожив багато літ,
Не зазнав страждання.
• Щоб усе тобі вдалося,
Щастя не минало.
Щоб твоє велике серце
Смутку не зазнало.
• Щоб ти вивів нас у люди
Та втішався нами.
Щоб гордитись міг своїми
Донями й синами.
• Батько розуму навчає,
Мати приголубить.
Ніхто мене так у світі,
Як вони, не любить.
Учитель. Напередодні свята діти провели інтерв'ю, де татусі відповідали на
такі запитання:
—Скільки солодощів може з'їсти
тато?
—Скільки годин поспіль може
сміятись?
—Скільки гарних слів може сказати,
гортаючи щоденник?
—Скільки годин поспіль може не
спати?
—Скільки разів на тиждень грає з
дітьми в ігри?
—Які мрії у батька?
Сьогодні
підбиваємо
підсумки.
Нашім татусям присвоюються такі звання: любитель солодощів; веселун;
Учитель. Наша родина — це не тільки мама й тато. Це батьки наших батьків
— бабуся і дідусь.
Ведучий. А зараз «Аукціон»!
Ведуча. Переможе той, хто скаже найбільше гарних слів про бабусю.
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Вчитель Тож пам'ятайте: хто бабусю має, той потіху знає.
• Моя бабуся люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей.
І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас — дітей.
• Бабуню, голубонько сива,
Ти ненька моєї матусі.
Ти добра така й милостива.
До тебе серденьком горнуся.
• Ти в'яжеш нам теплі шкарпетки,
Казки та журнали читаєш,
Своєю любов'ю земною
Щоденно мене зігріваєш.
• Присядьте, рідненькі, хоч трішки —
Всі разом вас дуже прохаєм.
Спочиньте, бабусеньки милі,
Ми пісню для вас заспіваєм.
Діти виконують пісню «Бабусенька»
Учитель. Постійним помічником бабусі є дідусь — господар родини.
Учні.
• Мій сивий, лагідний дідусю,
Я до землі тобі вклонюся.
За теплоту твою і ласку,
За мудре слово, гарну казку.
• Ти хороший і ласкавий,
Ти привітний, добрий, славний.
Будь здоровий, не хворій,
Мій дідусю дорогий!
• Ти вчиш нас, як на світі жить,
Як один одного любить.
І твій розумний заповіт
Я пам'ятатиму повік.
• Варт пошани сивий волос
І старий тихенький голос.
До тих зморшок придивіться.
Станьте ближче, поклоніться.
Учитель. Що ж у нашому аукціоні перемогли бабусі й дідусі!
Ведучий. А тепер до вашої уваги «В гостях у казки».
Ведуча. Скільки народної мудрості іскриться в казках, що розповідають нам
наші бабусі! Вони напоюють нас силою, дарують радість. Отож, давайте
подивимось, чи пам'ятаєте ви ці казки.
26

Ведучий. Кому мати варила сніданок, приносила його до берега і плакала:
«Приплинь-приплинь до бережка, дам тобі їстоньки й пити»? (ІвасикуТелесику.)
Ведуча. З якої казки ці слова: «Мій котику! Мій братику! Несе мене Лиска по
каменю-мосту на своєму хвосту. Порятуй мене!»? («Котик і Півник».)
Ведучий. Героїня якої казки співала пісеньку: «Не полечу я з вами: як була я
з вами в лужку, виламала ніжку. А ви полинули, мене покинули»?
(«Кривенька качечка».)
Ведуча. А чия це пісенька: «Я по засіку метений, я із борошна спечений, я
від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу!»? (Колобка.)
Ведучий. Молодці! Все відгадали! А тепер всім бабусям і дідусям ми
присвячуємо цю пісню.
Пісня «Золоте весілля»
Ведуча. А тепер запрошуємо вас до перегляду передачі «Служу Вітчизні».
Ведучий. Шановні мами, татусі, бабусі й дідусі! У вас ростуть вдячні діти.
Ви можете спати спокійно, коли у вас є такі захисники.
Ведуча. Знайомтесь! Ось вони — наші солдати!
Звучить пісня «Сім шляхів».
Учні.
• Доки батько живий,
Доки мати жива,
Поспішаймо сказати
Найніжніші слова
• Рідна мамо, живи!
Рідний тато, живи!
Рідна бабцю, живи!
Рідний дідусю, живи!
Найдорожчі у світі — це ви!
• Бо без батьків чого ми в світі варті?
Без маминої ласки і тепла,
Без татової строгості та жарту
І без свого родинного тепла.
Коли зміцніють крила, щоб літати,
Покинеш дім і обереш свій путь.
Вертай завжди до батьківської хати,
Знай, що батьки тобою лиш живуть.
Ведучий. А тепер «Сміхопанорама».
Ведуча. До вашої уваги смішні історії з родинного життя.
***
—Знову мокрі черевики?! — Сварить Вову мати. —
—Ти, мабуть, в усіх калюжах Встигнув побувати?
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—Що ти, мамо, — каже Вова, — Не хвилюйся дуже:
Ще й на завтра залишилось Чотири калюжі.
—Бив, та й ще немало.
—Ну, а тата твого били?
—Теж перепадало.
І сказало хлопченятко, заломивши руки:
—Тепер ясно, звідки в тебе Хуліганські штуки!
** *
Пита бабуся у онуки:
—Чи ти помила добре руки?
—Аякже, — Милочка в одвіт,
—Помила з милом, так як слід.
—А де? — бабуся знов питає, Води ж у хаті в нас немає...
—Немає? — здивувалась Мила, Л я не знала і помила.
** *
— Володю, чому ти несеш щоденник дідові, а не батькові?
—Дід воював — його вже нічим не налякаєш!
Ведучий. І наостанок — «Прогноз погоди».
Ведуча. Як повідомляє канал «ТВ-Річиця», сьогодні по району, селу та
школі передбачається веселий настрій, подекуди сильний сміх, без опадів.
На дорогах до школи — без перешкод. Погода сонячна.
Ведучий. Хай завжди буде сонце,
Хай завжди буде небо,
Хай завжди буде мама,
Хай завжди буду я.
Діти виконують пісню «Хай завжди буде сонце» (сл. Л.Ошаніна, муз.
А.Островського). Учні.
• Сім'я, родина, рід — які слова святі,
Вони потрібні кожному в житті.
Кожна сім'я — це є гілочка роду
Славного нашого вкраїнського народу.
• Любі друзі!
Хоч маленькі,
Ми вже добре знаєм,
Що звемося українці
Й українських предків маєм.
• Батько, мати, брат, сестричка
І всі інші члени роду —
Всі належать до одного
Українського народу.
Діти передають свічку.
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Молитва за батьків
Всемилостивий Боже! Дякую тобі за моїх тата й маму, бабусю й дідуся, за
все те добро, що ти мені подав через них. Я люблю їх і хочу завжди шанувати
та слухати. А ти, Господи, допоможи мені Твоєю ласкою. Благослови їх,
Господи, всяким добром, здоров'ям та довгим щасливим життям. Охорони
від зла, дай силу перемогти всі труднощі. Щоб вони на старості своїх літ
дочекалися втіхи від своїх дітей, а насамперед — від мене!
Учні.
Щоб наші мами й тата
Щасливі були завжди.
Щоб був здоровим
й сильним тато
І дарував матусі квіточок багато
Дай же, Боже, щоб я виріс,
В школі добре вчився,
Щоб я батькові і неньці
Добре відплатився.
Дай же , Боже, щоби діти.
Мами й тата були здорові всі,
А рідне село наше
В достатку і красі.
Зглянься, Боже, на наші діти,
Що всім серцем вміють любити
Тата й неньку, і всю родину,
Край любий, рідний — Україну!
Звучить пісня «Щастя і добра
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З родини йде життя людини
Мета: ознайомити вихованців з оберегами української родини; вчити
продовжувати сімейні традиції, розвивати почуття родинності, відповідальності за
своїх батьків; виховувати любов та повагу до своєї родини, допомогти дітям
зрозуміти, що родина є найвищою цінністю в житті людини, про роль батьків у
дитячому житті.
(Лунає пісня у виконанні Назарія Яремчука «Родина».)
Учні:
1. Добрий день, наші мами!
Добрий день, татусі!
Добрий день, любі діти,
Бабусі та дідусі!
І, звичайно, гості всі!
2. Добрий день вам, люди добрі!
Щиро просим до господи!
Раді вас у нас вітати,
Щастя і добра бажати!
3. Красиво і світло у нашій світлиціГості у залі сидять дорогі,
Сьогодні у нас родиннеє свято,
І хочеться всіх привітати мені.
4. Гостей дорогих
Ми вітаємо щиро.
Стрічаємо з хлібом,
Любов’ю і мир
(Звучить пісня «Ой, зелене жито».До залу заходять хлопчик і двоє дівчаток.
Хлопчик тримає коровай на рушнику.Вони повертаються обличчям до гостей,
вклоняються.)
Учні:
5. Хліб підносимо вам і сіль
На вишитім рушничкові,
І вклоняємось аж до землі,
Щоб завжди були ви здорові.
6. Духмяний хліб від щирого серця...
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Спасибі вам, люди добрі.
Хай біди і горе обходять ваш дім,
Доброго здоров’я зичимо усім.
7. Хай здоров’я не зраджує вас!
Будьте завжди такі ніжні, рідні та милі,
Щоб радість, щастя і любов
Вишиваним цвіли рушником.
(Вручають батькам.)
8.Родина, дорога родина!
Що може бути кращим в світі цім?
Чим більше дорожить людин
За батьківський і материнський дім?
9. Що може бути
краще за вечерю в домі
За батьківським міцним столом,
Де в шумнім гомоні і в кожнім слові
Все сповнене любов’ю, а не злом?
10. Де можна більше зачерпнуть любові?
Де взяти більше доброти?
Як в материнськім ніжнім слові,
Як з батька щедрої руки.
11.Отож , зібралися ми нині
На святі нашім гомінкім,
Щоб поклонитися родині
І побажати щастя всім!
Мати учня. Ой роде наш красний,
Роде наш прекрасний,
Не цураймося, признаваймосяНебагато ж нас є!
Не цураймося і єднаймося: в одну родину, одну сім’ю.Адже
сім’я - це святиня людського духу, благородних людських почуттів: любові,
вірності, піклування.
Батько учня. Ще ніхто на словах не навчив дітей поважати і любити
старших. Лише власним прикладом, своїм ставленням до батьків ми вчимо
їх щоденно.
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Вчитель. В нашій залі є люди, котрі започаткували свій рід.
Це присутні тут дідусі.
(Онуки виводять дідусів на сцену.)
12. Мій сивий, лагідний дідусю,
Я до землі тобі вклонюся.
За теплоту твою і ласку,
За мудре слово, гарну казку.
13. Зовсім не старенький любий мій
дідусь,
Ми з ним добрі друзі, я цим так
горжусь.
Він такий розумний, все на світі знає,
Бо книжок багато він завжди читає.
Конкурси для дідусів:
1. Надути кульку на швидкість, щоб лопнула.
2. Наступний конкурс «У казку сьогодні ми робимо крок» - назкати
комога більше казок, в яких персонажем є дідусь.
3. На столі лежать аркуші паперу. Дідусям треба зробити літачка
і провести випробування його.
(Пісня «Такий хороший дід», муз.З.Тулікова, сл.М.Пляцковського)
Вчитель. Бабуся, скільки тепла і доброти переплелося в цьому слові!
Ви удвічі дорожчі для неї, бо ви діти її дітей, бо ви-її пташенятка,
ластів’ятка. Подивіться в бабусині очі. Які вони щирі!У них не побачиш
ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд добра і любові.
1. Бабусю моя дорогенька,
Матусю моєї матусі,
Присядь біля мене близенько,
Я ніжно отак пригорнуся.
2.Накину тобі я на плечі
Хустинку тепленьку, пухову.
Як гарно з тобою малечі!
Бабусю, завжди будь здорова!
3. На руки твої подивлюся,
Що гладили ніжно голівку,
Ці руки моєї бабусі
Гойдали маленьку колиску.
4.Вони хоч старенькі, та вправні,
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Все вміють ці руки робити:
Хустиночки вишити гарні,
Сніданки й обіди варити.
За все тобі вдячний, бабусю!
Завдання для бабусь:
1.Під час першого конкурсу «Ненаглядний мій» бабусям
потрібно
позмагатися в кількості та вишуканості компліментів своїм онукам.
2. Конкурс «Впізнай свого онука» - із зав′язаними очима впізнати внука,
взявши дитину за пальчик.
3. Під час конкурсу «Заспокой немовля» бабусі по черзі співають колискову,
або свою улюблену пісню.
Мама. Милі наші матусі!
Ми Вам шану складаєм
І зізнатися мусим,
Що без Вас нас немає.
Тато. Ви нас, рідні, зростили,
Нам життя дарували.
І безмежно любили,
Від біди захищали.
Мама. Тож сьогодні ми хочем
Вам спасибі сказати
За недоспані ночі,
За тривоги багаті.
Тато. За натруджені руки,
Що не знають утоми,
І за добрі поради,
Як не ладиться в домі.
Мама. Ми Вас любимо щиро,
Люблять Вас і онуки.
Всім здоров’я вам, миру,
І цілуєм Вам руки!
(Онуки дарують бабусям повітряні поцілунки і співають пісню «Пісня про
бабусю»)
Вчитель. З перших днів життя про вас турбуються мама й тато. Вони співають
вам колискових, вчать вимовляти перші слова, робити перші кроки. Кожній
вашій перемозі батьки безмежно радіють. І ніхто інший в цілому світі не
замінить вам маму й тата.
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Ми часто у житті звертаємось до мами,
Любові і тепла не висказать словами.
Бо кожна мама- роду Берегиня.
А тато- це опора, приклад та сім’ї надія.
Вчитель. Батько…Тато…Суворий і
вимогливий! А любов його до дітей
врівноважена, стримана. Споконвіку батько
вважався господарем у сім’ї,
годувальником.
1.Горе чи нещастя, чи біда якаВсіх нас виручає татова рука:
Рідна, ніжна, щира, добра і міцна.
І життя дорога з нею не страшна.
2. Як підеш у люди, що б там не було,
Хай в тобі не згасне батькове тепло.
Дорогий, хороший, рідний тату,
Кращого від тебе не знайти!
Дорогий, хороший, рідний тату!
Як чудово, що у нас є ти!
Завдання для татусів:
Мама у відрядженні
1. Заплести доньку до школи.
2. Я гарний кухар. Розповісти приготування голубців, холодцю, салату олів′є.
3. Із закритими очима відгадати іграшку.
3.Я виросту скоро, хоча це й не просто,
Я буду великий, як тато, й дорослий,
Я буду їсти не ложкою-лопатою,
Щоб вирости сильним і сміливим,
Як тато мій.
4. І чистити зуби, й роботи зарядку,
І навіть в столі в мене буде порядок.
Коли ж побажають спокійної ночі,
А спати в цей час усі діти не хочуть,
Я плакать не буду і вередувати,
Бо хочу, як тато, мужчиною стати.
Пісня «Таточку-татусю»
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5. А я, милі друзі,
Всім вам признаюся:
Нема в світі кращої, як моя матуся.
Я тебе, матусю, так щиро кохаю,
Що і признаватись не вмію, не знаю.
Як я у колисці лежав ще маленький,
Ночей не доспала моя люба ненька,
Як я захворію, сумний, немоторний,
Усе забуваю, як мати пригорне!
6.Мама-найдорожче слово в світі.
Де б не був ти, що б ти не робив,
Та вона завжди твій шлях освітить
Ніжним серцем, відданим тобі.
7.Пробач мені ненечко, мамо,
Провини дитячі мої.
Люблю я тебе, моя рідна,
Ласкавії очі твої.
8.Як виросту, мамочко, мила,
Дороги твої я встелю
Квітками з весняного дива
За ласку й турботу твою.
9.Назбираю в лузі квітів,
Незабудок голубеньких.
Зможу я усе зробитиТо дарма, що я маленький.
10. Мамо, мамо, нене прехороша,
Як загляну в очі я твої Затихає вмить страшна пороша
І піснями линуть солов’ї.
Мамо, мамо, ніжна моя нене,
Усмішка твоя,як сонце те,
Квіти квітнуть, листячко зелене,
Яке щастя - все навкруг цвіте!
(У подарунок мамам звучить пісня).
11.Мамо на, мамо дай,
Бо ти мама на те, знай!
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Забруднив ти чоботята,
Щоб сховатися від татаТи до мами утікай!
Посварить, накричить,
Поцілує-та й мовчить.
А як, може, трішки часом
По спині ударить пасом,
То не дуже то й болить.
Той щасливий, той живе,
В кого мамка рідна є.
Той біди вже не зазнає,
Бо про нього мама дбає!
Конкурс для мам:
12. Бабусю шануйте й дідуся!
Маму любіть і тата!
Нехай родина дружно уся
Буде на радість завжди багата!
Вчитель. Хай наш незвичайний сімейний урок
Для вас усіх буде, як свято.
Нехай всі родини, як пишний вінок,
Щастям барвистим будуть багаті.
Хай вам щастить у ваших родинах!
Хай вам щастить у вашім житті!
Хай нам щастить у нашій країні!
Хай нам щастить на рідній землі!
13.Хай тішаться внуками бабця і дід,
Хай тато та мама радіють дитині!
Хай буде, як дуб, могутній ваш рід,
Хай злагода й мир панують в родині.
14Людське безсмертя з роду і до роду
У вись росте з коріння родоводу,
І тільки той, у кого серце чуле
Хто знає, береже минуле
І вміє шанувать сучасне –
Лиш той майбутнє вивершить прекрасне!
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Щастя вам, дорога родино, радості від спілкування в сім’ях, взаєморозуміння і
поваги, теплоти й затишку, вірності і любові. І благая, многая вам літа.
Пісня «Українська родина»
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Тато, мама і я – спортивна сім′я
Мета: зміцнювати здоровя дітей.сприяти
зміцненню учнівського та
батьківського колективу.
Розвивати силу, спритність, швидкість, фізичні вміння та навички дітей.
Виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби,
взаємовиручки, колективізму.
Обладнання: кеглі, м′яч, обруч, мішок, склянка молока, ложка, банан
Зал прибраний. Команди шикуються . Місця для суддів, місце для гри, місце
для болільників, місце для прапора.
Відкриття змагань.
Музичний сигнал.
Ведучий. Команди шикуйсь! Рівняйсь! Струнко!
Учитель.Дорогі друзі, гості, запрошені! Сьогодні ми всі зібрались на наше
сімейне свято «Тато, мама і я – спортивна сім′я». Я думаю, що ці змагання
допоможуть нам показати свою спритність, кмітливість, наполегливість,
витривалість. Виховать колективізм, дисциплінованість, любов та
взаємоповагу в сім′ї. Вони покажуть нам запал, добрий жарт,
взаємодопомогу. У змаганнях беруть участь такі команди:
• сім′я Шепелюків: Сергій Петрович, Інна Віталіївна, Вікторія;
• сім′я Кирильчуків: Віталій Володимирович, Марія , Олександра;
• сім′я Систуків: Олекандр Георгійович, Ольга Барівна, Богдан.
Ведучий: До підняття прапора змаганю стояти струнко! Право підняти
прапор надається Систук Яні та Барановському Андрію.
Піднімається прапор під спортивний марш.
Ведучий: Команди вільно! Зараз наші команди обміняються привітаннями.
Команда «Метеор» родини Кирильчуків, капітан Олександра.
Всі: В здоровому тілі – здоровий дух!
Команда «Замріяні мурашки» родини шепелюків, капітан Вікторія
Співають:
Виглянуло сонечко,
світить у вікно.
Мурашки до школи
дружно спішимо.
Щоби позмагатися
З друзями в цей час,
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Та щоб привітати з днем святковим вас.
Декламують:
Ми замріяні мурашки,
Працьвиті ми комашки.
Відлучились від роботи,
Щоб принести радість вам,
Й привітати наших мам.
Наших мам, сестер , бабусь,
вчительок наших завзятих,
всіх жінок з усіх усюд.
Привітати всіх з весною,
З днем жіноцтва та краси.
Миру, спокою, любові,
Щоб усі були здорові!
Команда «Козаченьки» родини Систуків, капітан Богдан.
Декламують:
Козаченьки ми хоробрі,
На змагання ми прийшли.
Привітання теплі й добрі
опонентам принесли.
Щоб щасливі і здорові
ви з родинами жили,
Ми вам котики вербові
В подарунок принесли.
Ведучий: Шановні друзі! Наші змагання розпочинаються.
ЕСТАФЕТИ:
1. Дитина, мама, тато.
Дитина біжить «чебурашкою» туди –назад бігом, цілує маму, мама скаче на
скакалці туди-назад, цілує тата, тато йде на рукахв упорі лежачи без
допомоги ніг, назад біжить.
2. Дитина, мама, тато.
Передати по черзі кеглі, пролізаючи попід шнур, оббігаючи набивні м′ячі при
передачі доторкнутися кеглею. Біг в один і другий кінець, пролізаючи двічі
попід шнур.
3. Дитина, , тато.
Тато віджимається з дитиною на спині(лежачи), торкаючись грудьми м′яча.
мама відпочиває, вболіваючи за тата і дитину.
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Номер художньої самодіяльності.
4. Дитина, мама, тато.
На старті тато, дитина. Тато, одягнувши обруч біжить, вдягає обруч на маму,
біжать разом. забирають дитину, обнявшись міцно, або взявши дитину на
руки, біжать тврьох туди-назад.
5. Дитина, мама, тато.
Тато біжить з ложкою в зубах, в якій знаходиться мандаринка, туди-назад,
оббігаючи м′яч. передає ложку дитині, вона біжить туди-назад, віддає
мандаринку мамі, мама чистить і зЁїдає мандаринку, не забувши сказати
вкінці «Дякую».
6. Дитина, мама, тато.
Дитина зав′язує мамі шарфом очі і веде її туди-назад, розв′язує маму, зав′язує
ноги татові вище колін, тато хапає кінці шарфа руками і скаче туди-назад.
Номер художньої самодіяльності.
7. Дитина, мама, тато.
На старті всі. По черзі котять м′яч, щоб збити кеглі.
8. Дитина, мама, тато.
Дитина чистить банан, кладе в тарілку шкірку на старті. Стає навшпиньки, як
песик, закладає руки за спину і з′їдає банан. Тато з мамою беруть шкірку
банана з двох кінців у зуби. міцно тримаючи її, обнявшись біжать до
половини залу і назад.
Вікторина для вболівальників.
Місце, де проходить футбольний матч.
Площадка для боксу.
Число футболістів у команді.
Батьківщина Олімпійських Ігор.
Видатний український боксер.
Команда – чемпіон України з футболу.
Який вид спорту представляє Андрій Шевченко?
ЄВРО – 2012 – це чемпіонат з …
Без чого не можна грати у волейбол?
Королева спорту – це …
9. Дитина, мама, тато.
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Дитина біжить(скаче ) в мішку, скидає його дає мамі на пів дороги, мама
біжить другу половину в мішку, скидає, дає татові, тато скаче назад. На
півдороги випиває склянку молока(соку), біжить до фінішу.
Номер художньої самодіяльності.
Ведучий.
Наші змагання підійшли до завершення. Слово для підведення підсумків і
нагородження команд надається заступнику директора по НВР школи.
Ведучий.
Команди, шикуйсь! До зачитання ухвали наших змагань стояти струнко!
Право зачитати ухвалу надається переможцю сьогоднішніх змагань.
Лист-естафета переможців конкурсу «Тато, мама і я – спортивна сім′я»до
наступних учасників:
Ведучий. Ось і завершились змагання. Та ми не прощаємось з вами, не
опускаємо прапора «Веселих стартів». До скорої зустрічі з іншими родинами!
Наснаги та спортивних дерзань усім!
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Українська мова - наш скарб
(На сцену виходять ведучі хлопчик і дівчинка в українських костюмах з
хлібом і сіллю на вишиваному рушнику).
Дівчинка
Добрий день вам, добрі люди!
Хай вам щастя-доля буде,
Не на день і не на рік,
А на довгий-довгий вік.
Хлопчик
Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром.
Для людей відкрита хата наша біла,
Тільки б жодна кривда в неї не забігла.
(Під музику в зал заходять учні)
Вчитель
Шановні батьки, діти, гості, запрошуємо вас до нашої господи на хліб та сіль,
на слово щире, на бесіду мудру, на свято української мови.
Дівчинка
Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили
світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір’я, по якому ви бігали, з
села чи міста, з України, де ви народилися. А Україна – це наша Батьківщина.
Хлопчик
У нашій світлиці сьогодні тепло і світло, то ж давайте поговоримо про нашу
рідну мову.
1-й учень
Мій друже, брате,
Звертаюсь сьогодні до тебе
Мовою землі твоєї,
Мовою матері твоєї,
Народу твого мовою.
2-й учень
Вся історія народу — в мові,
Мова — душа народу.
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Позбавити народ рідної мови —
Це означає вбити народ.
3-й учень
Слова летять у душу як лебідки
І пахнуть п’янко житом і росою,
Калиною, цілющою травою,
Вербички юної дівочою красою.
4-й учень
Зневажати мову мамину — біда,
Котра пустими зробить наші душі
І ми нащадкам зможем передать
Лиш те, що корені калині сушить.
5-й учень
Зневажати мову — зрадити себе,
А зрадників хто може поважати?
І стане чорним небо голубе,
Вмиратиме у муках рідна мова.
6-й учень
О не згуби свого народу,
Безсмертна мово, рідна і терпка,
Ти є душа співучого народу
Що був і є, і буде у віках.
(Звучить пісня "Мова у серці народу", сл. Н.Красоткіної).
Вчитель
Діти, ми не завжди собі уявляємо те, яке багатство є у кожного з нас, його ми
не завжди помічаємо, не завжди цінуємо. Але без нього ми не можемо жити.
Ви здогадались, що я маю на увазі.
Учні (хором)
Це наша рідна мова!
Учень
Вона нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це мова,
яку ми всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Ця мова зрозуміла
і рідна всім нам. Бо без мови немає народу. І так само, як у кожної людини є
одна мама, так і мова рідна лише одна. Людина може знати дві, три і більше
мов, але рідною залишається материнська мова.
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Учениця
Рідна мова. І чується лагідний, теплий голос матері, яким вона будить нас
уранці. Хіба ще хтось вміє промовляти такі слова, як наші українські мами?
Адже цілий світ визначає, що українська мова – чудова, мелодійна, багата.
Учень
Кожен народ гордий з того, що він має свою державу, свою мову, волю і
гарне життя у своїй країні. Кожен народ — патріот своєї країни, він любить
її, поважає ЇЇ закони і бореться за її незалежність і волю, якщо того немає.
Учениця
А ми, українці, тільки зовсім недавно здобули свою незалежність, а саме у
1991 році. Тепер у нас є свої держава, воля, своя мова. І хоч як не глумились
із нашої мови, принижували і забороняли і не хотіли слухати і чути її
мелодику звучання, а сьогодні вона відроджується.
Учень
Бо й не змовкла в устах патріотів рідного слова, звучала в народній пісні, бо
люди берегли її як перлину, щоб колись заговорити нею на повний голос. Яка
ж вона чиста, гарна, багата і мелодійна наша українська мова.
1-й учень
Яка ж багата рідна мова!
Увесь чарівний світ у ній!
Вона барвиста і чудова,
І нищити її не смій!
2-й учень
Вона про все тобі розкаже,
Чарівних слів тебе навчить,
Усе розкриє і покаже,
Як правильно у світі жить.
3-й учень
В ній стільки слів, що й не збагнути!
І приказок, і порівнянь.
А мову знаючи, здобути
Ти зможеш просто безліч знань.
4-й учень
То ж мову вчи і прислухайся
До того, як вона звучить.
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І розмовляти так старайся,
Щоб всім її хотілось вчить.
5-й учень
Вона ж у нас така багата,
Така чарівна, як весна!
І нею можна все сказати,
І найрідніша нам вона.
– Мово! Пресвятая Богородице мого народу!
З чорнозему, з любистку, м'яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської
води, від зорі й місяця народна.
– Мово! Мудра берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду
нашого і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого
духу.
– Мово! Велична молитво, у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог
Любов, і Бог Віра, і Бог Надія!
– Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої
джерела б'ють десь від магми, тому й вогненна така. А вночі купаються в тобі
ясні зорі, тому й ласкава така.
-й учень
Мово рідна, слово рідне!
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.
2-й учень
Як ту мову можна забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила?
3-й учень
От тому плекайте, діти,
Рідненькую мову
І учіться говорити
Своїм рідним словом.
4-й учень
Доню, моя доню,
Синьоока зірко,
У житті буває
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Солодко і гірко.
Як би не манили
Твої очі зваби,
Не посмій вчинити
Батьківщині зради.
5-й учень
Не посмій забути
Маминої мови.
Нею квітне поле,
І гудуть діброви.
Можеш призабути,
Запах рути-м’яти,
Але рідну мову.
Мусиш пам’ятати.
6-й учень
Можеш не впізнати
Голосу діброви,
Та не смій зректися
Маминої мови.
Бо як відречешся,
Кине тебе пісня,
Будеш ти без неї
Наче вишня пізня.
7-й учень
Любіть свою мову й ніколи
її не забудьте в житті.
А хто свою мову забуде,
Той серце забуде своє.
8-й учень
Вона, як зоря пурпурова,
Що сяє з небесних висот,
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.
9-й учень
Ну де ще є така чарівна пісня?
Серед яких на світі мов?
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То серце від журби неначе стисне,
А то повіє радість і любов.
10-й учень
Пісня українська!
Хто не був зачарований нею?
Вона натхненна, мелодійна,
Безмежна широтою і красою образів.
Пісні лунають над широкими ланами
І високими горами.
Вчитель
Українська мова багата на слово...
1-й учень
Слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між них левиний рев.
2-й учень
Із слова починається людина,
Із мови починається людина,
Моя ласкава, мамина, єдина —
Щебече соловейко на весь світ.
3-й учень
Бентежна, тополина, калинова
Не випита, не вибрана до дна —
Це наша українська рідна мова,
Немов бандури вічної струна.
4-й учень
Моя земля – це гори темнолиці,
Навчили мови рідної мене
І підняли мене немовби птицю,
Під склепіння неба тихе і ясне.
5-й учень
Може, десь земля є краща й вища,
А над нею небо золоте,
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Та мені найкраща та, де вишня,
Там, де вишня мамина цвіте.
Вчитель
Ось бачите, діти, яка багата і чудова українська мова. Вона, мов кринична
вода, яку черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю.
1-й учень
Друзі шановні,
Матусі і тата,
Вдячні ми всім,
Хто прийшов на це свято.
2-й учень
Ми – українські – велика родина,
Мова і пісня у нас солов’їна.
Квітне в садочках червона калина,
Рідна земля для нас всіх Україна.
3-й учень
Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова!
У барвінки зодягайся, українське слово.
Колосися житом в полі, піснею в оселі,
Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали,
Як з дитячої колиски мову покохали.
4-й учень
Вже кінчилось свято
І прощатись нам пора.
Ми бажаємо Вітчизні
Разом
Щастя, миру, добра.
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Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
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Урок мужності «Слава захисникам Вітчизни»
Мета: виховання в учнів почуття любові до своєї Батьківщини і прагнення
своєю працею примножувати здобутки українського народу; формування
національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги,
виявлених нинішніми захисниками Вітчизни; виховання шани й поваги до
героїв АТО й волонтерів.
Розповідь учителя:
Сьогодні у нас особливий урок – урок мужності. Ми будемо вшановувати
справжніх героїв-захисників нашої Батьківщини. Сьогодні над Україною
закружляли темні хмари лихоліття. Чорні сили хочуть розірвати на частини
нашу державу, забрати в нас мирне щасливе життя. Тисячі мужніх, сміливих
людей стали на захист Вітчизни. На нашій землі проливається кров героїв.
Пісня «Добрий день, матусю-Україно»
Моя найкраща в світі сторона,
Чарівна, неповторна, Україно!
Для мене в цілім світі ти - одна
І рідна, й мила, дорога, єдина.
Ми всі малі пагінчики твої
Прийшли у світ, щоб в нім добро творити.
Хоч, може, й кращі є на цій землі краї,
та нам судилось в Україні жити.
Ми – патріоти дочки і сини,
Для твого блага все в житті здолаєм!
Бо ти найкращий, краю мій ясний,
Вітчизну й матір ми не вибираєм.
А просто любимо, бо це земля свята,
Вона нас народила і зростила.
Вітчизною зовемо неспроста,
Бо нам вона дала і душу й крила.
Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди!,,
Молюсь за тебе, Україно,
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Молюсь за тебе кожен час,
бо ти у нас одна-єдина, Писав в своїх віршах Тарас.
Молюсь, - казав він, щоб у тебе
Не було між людьми війни,
Щоб завжди було чисте небо
На нашій стомленій землі.
Щоб завше у садку смерека
Весняним квітом під вікном цвіла
І прилітали з вирію лелеки,
Щоб гомін хвиль послухати Дніпра.
Через віки і бурі лихоліть
залишили нам пращури легенду.
І ви її, будь ласка, збережіть,
перекажіть онукам, друзі милі!
1. Колись давно Бог створив народи і кожного наділив землею. Одним
народам дісталась земля біля моря, іншим – земля покрита горами, а ще
іншим – широкі простори. Нашим предкам Бог запропонував землю де є все
– моря, широкі степи, зелені гори.
2. Роботящі люди засіяли землю хлібом, побудували міста і села, проклали
дороги, народили дітей і почали ростити діток в мирі і злагоді. Та чорним
крилом торкнулася нашої землі людська злоба. Як в древні часи брат Каїн
убив брата Авеля, так і до нас прийшло горе братовбивства.
3. Захищаючи рідну землю, гинуть у цій війні кращі сини та дочки нашого
народу.
Вчитель: Для підтримки наших військовослужбовців в Україні
започаткували всеукраїнську акцію «Лист солдату». Вашим домашнім
завданням було підготувати такий лист. Зараз кожен може за бажанням
прочитати свій лист, а потім ми передамо їх воїнам АТО.
(Діти зачитують листи і вішають їх на символічне дерево життя)
А знаєте , війна колись закінчиться
І з часом відбудуються міста,
Але ніколи більше не повернуться
Всі ті, кого забрали небеса.
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Не плач за мною, мамо, не ридай,
Я не хотів війни, я боронив свій
край…
Не плач за мною, мамо, я – герой
Стояв я гордо, коли снайпер той
Стріляв у голову й таранив груди –
Тоді не думав я – «а що ж з тобою
буде?»...
Не плач за мною, рідна, не лий сліз,
Пишайся мною, бо я патріотом виріс,
Ти, мамо, лиш за мене помолись,
І не вини себе – у цьому я, напевно, винен..
Я винен, що любив свою країну,
Я винен, що хотів здобути волю…
Але я не хотів стояти на колінах,
Пробач за стільки завданого болю…
Хвилина мовчання.
Наша держава не готувалась до війни. Ми – мирні люди. Але
десятки тисяч людей за покликом серця взяли зброю в руки і стали на захист
рідної землі. Волелюбні нащадки козацького роду з чистими душами та
добрим серцем стійко витримують зло та ненависть ворога і не озлобились, а
там у воєнних таборах з радість читають листи подяки українських школярів.
Ніколи не вичерпається доброта і щедрість нашого народу.
Старенькі бабусі віддають свої маленькі заощадження з пенсій, школярі
відмовляють собі в розвагах, а волонтерські організації збирають
захисникам Вітчизни взуття, одяг, їжу.
Вчитель: Нещодавно із лав української армії повернувся наш вчитель
Шепелюк Андрій Петрович. Ми хочемо привітати його з Днем захисника
Вітчизни. Побажати йому міцного здоров′я, творчих злетів, особистого щастя
і подарувати йому пісню «Українська родина»
Звучить пісня «Українська родина»
Найбільше я хочу,
Щоб мир був на світі,
Як небо — у зорях,
А сад наш — у цвіті.
Найбільше я хочу,
Щоб сонце щоранку
Зі мною віталось,
Присівши на ґанку.
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Найбільше я хочу,
Щоб рідна матуся
Всміхнулась мені,
Коли я усміхнуся.
Пісня «Нам потрібне мирне небо …»
Вчитель: Ось і закінчився наш урок. Ви
майбутнє України. Тож своїми знаннями,
працею здобутками, підносьте її. Будьте
гідними наших героїв.
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Козацькі забави. Конкурсна програма .
Мета: прилучити дітей до джерел національної icтopiї, культури; сприяти
патріотичному вихованню, осмисленню себе, своєї особистості як частини
великого українського народу; пробуджувати національну свідомість;
загартовувати дітей фізично i морально.
Ведуча: Споконвіку сила козака була в пошані в українських людей.
Іноземців завжди вражала їх могутність. Про козаків складали казки,
художники писали картини, люди співали пісні. Козаки не тільки перемагали
ворогів, а ще й просто збавлялись своєю силою,
1. Козакам, ходивши в походи, потрібно було проходити різними шляхами.
Зараз ми побачимо, як вдало наші хлопці зможуть пройти сій шлях.
Конкурс називається «По штучній доріжці»
В змаганнях приймає участь вся команда. Кожний учасник отримує по 4
дощечки. По команді учасники кладуть дощечки
на доріжку, вставши ногами на їх, дві інші
дощечки положити на перед і ступити на них.
Забираємо ті, попередні дощечки і кладемо їх на
перед, і так далі… Дійшовши до м’яча,
забираємо всі дощечки і біжимо до команди.
Слідуючий учасник починає все спочатку.
Виграє та команда, яка перша справиться із
завданням (8 дощечок).
2. Козаки повинні біли біти гарними бійцями. Наступний конкурс
називається «Бій півнів» (по 1 учаснику)
Гравці присідають, одягають на коліна кільця так, щоб ноги не розгинати.
Руки просунуті під коліна. Стрибаючи в такому положенні на пальцях, гравці
стараються штовхати один одного плечем. Той хто не витримав рівновагу
програв (І так вся команда) (2 кільця).
3. Наступний конкурс називається «Пінгвін».
Команда шикується у колони по одному за лінією
старту. На відстані 10 м перед кожною командою
кладуть м’яч. Перший біжить до м’яча, бере його,
затискає між ногами і повертається назад. Передає
наступному гравцеві. Той затискає м’яч, відносить
його на попереднє місце і бігом повертається.
Виграє команда, яка швидше закінчить гру. (2 м’ячі).
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4. Наші козаки мають бути ще й хорошими господарями. Зараз ми побачимо
як наші хлопці уміють спритно садити і збирати картоплю. У мішку по 5
картоплин Вам потрібно витягнути по 1 картоплині і ложити її у кружечок.
Коли «посадили» картоплю другий учасник, так само по 1 картоплині збирає
і кидає у мішок. Виграє той, хто першимсправиться із цим завданням. (10
картоплин, 10 кружечків, 2 мішки).
5. А зараз нам потрібні 2 сильних хлопці.
Ваше завдання надути кульку до тих пір поки вона не лусне.
6. Часто козакам доводилось у поході обходитися без гарячої їжі, а
харчуватись, чим Бог послав. Любили вони поїсти, коли був час і змога.
Найчастіше вживали хліб, сало, рибу.
Запрошуємо любителів поїсти по одному із команди. оскільки сало не
дешеве, а риба вже не ловиться, ми запропонує
мовам сухий пайок: хліб, сіль, цибулину. Хто
з’їсть першим, той і переміг (2 кусочки хліба, 2
цибулини, сіль).
7. Налий, шинкарко, став на столи,
Питвом козацьким розвесели.
Налий… І вип’ють усі до дна,
Бо не пасує нам душа сумна.
Не пасує, не пасує. Тому ті, що їли зараз будуть пити молоко. Отже беріть по
кварті! Увага! Почали! (2 кружки з молоком).
8. Щоб наші конкурсанти трошки відпочили
пограємо із вболівальниками. Прохання вийти по
2 дівчини-вболівальниці. Ваше завдання зробити
перев’язку пораненим.Хто краще і швидше. (2
бинта)
А зараз 2 хлопця-вболівальника. (Інформація
засекречена. Ворог не має це очути. Ви маєте цю
інформацію показати жестами) (4 завдання на
картках).
9. Запрошуємо до наступного конкурсу найкмітливіших козаків.
Зараз ми будемо переливати, як кажуть, з пустого в порожнє. Ось вам вода,
порожні склянки і чайні ложки. Хто за допомогою чайної ложки протягом 30
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сек. більше набере води у свою склянку той і
переможе. (вода у мисці, 2 склянки, 2 ч. ложки.
секундомір).
10. Зараз ми попросимо ми попросимо вийти в
перед наших отаманів.
Ось перед вами одяг. Хто швидше і краще одягнеться той і буде переможець.
11. Конкурс «Переправа».
Беруть участь усі гравці команди. Учасник добігає до столу, одягає шапку,
бере обруч, вертається до команди. Взявши другого гравця в обруч, він
переправляє його на другий берег і т.д. Хто швидше переправив свою
команду той і переможе.
12. Закінчує нашу конкурсну програму велика заключна естафета.
Команди шикуються у колони по одному за стартовою лінією. За сигналом
перший гравець починає долати перешкоди: перестрибнути через скакалку,
перелізти під обручем, пострибати у мішку, обстрибати кругом м’яча,
дострибати до місця де брали мішки, зняти його і вернутись до команди і т.д.
Перемагає команда, яка першою фінішує з
найменшою кількістю помилок.
Слово журі.
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Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю,
народ — нацією, країна — державою.
Михайло Грушевський
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Сценарій історичної години до Дня пам’яті героїв Крут
«Квіти у полі, там де Крути…»
Мета: розширити знання учнів про трагічні події січня 1918 року під
Крутами; на прикладі подвигу виховувати почуття патріотизму, поваги до
історичного
минулого
українського
народу, борців за незалежність України.
Читець. Сьогодні, вже в котре, на диво
вікам
Будується наша Вкраїнська держава.
Її незалежність потрібна всім нам
І ми помилятись не маємо права.
Історія наша нам більш не простить,
Забудьмо зловіснії сварки і чвари.
Як зрадим Вкраїну в цю жадану мить,
Нам знов не минути всім Божої кари.
Згадаймо, як предки боролись колись,
В боях здобували і волю, і славу;
Як річеньки крові за край наш лились,
За рідну Вітчизну, Вкраїнську державу.
Ведучий 1:
Багатовікова історія українського народу, насамперед літопис життя і смерті
народу-великомученика, на долі якого було досить лиха... Майже кожне
століття, як свідчать давні джерела, розпочате голодними роками, наслідками
епідемій, спустошливими війнами, чужоземними навалами.
Ведучий 2:
Людина має пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати
історію свого народу, його мову, культуру.
Ведучий 1:
У пам’яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули,
захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це були 300
спартанців при Фермопілах, у грузинів – 300 арагвійців на підступах до
Тбілісі, а в українців – 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під
Крутами.
Ведучий 2:
У бою під Крутами полягли київські студенти й учні, що 1918-го стали на
захист незалежності своєї Вітчизни.
59

Читець: І знов, у котрий це вже раз,
Зійшлися ми в одній родині,
Щоб пом’януть той славний час,
Коли в офіру Батьківщині
Себе принесли кращі з нас.
Нема любові понад ту,
Що окропила кров’ю Крути,
І ту гарячу кров святу
Повік Вкраїні не забути.
Ведуча: 29 січня – День пам’яті героїв Крут – саме там, у 1918 році відбувся
бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за
свободу і незалежність.
У бою під Крутами полягли київські студенти й учні, що 1918-го стали на
захист незалежності своєї Вітчизни.
Читець: Під Крутами там молоде юнацтво
На прю криваву з ворогами стало.
За Україну, славу, честь й багатство
Життя юнацьке своє там віддало
Згадаємо історію, яку довгий час від нас приховували.
Ведучий: 29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині
сталась трагедія, яка сколихала, пробудила всю Україну. У цей день жменька
юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України…
Цієї станції немає на картах України. Загубилась вона серед дрімучих борів
на північний схід від України.
Ведуча: Російську імперію 1917 року революційні події потрясали: відбувся
державний переворот, імператор зрікся престолу і передав правління
державою Тимчасовому буржуазному уряду. За владу в Петрограді
боролися різні політичні сили. У листопаді її захопили більшовики на чолі з
Леніном. Українські патріоти вирішили скористатися історичною нагодою і
створити суверенну державу.
1917 – 1918 роки були дуже важкими для утвердження української
державності. Дуже жорстока була боротьба за владу в Києві. Однак
сподівання українців не були марними. У листопаді 1917 року було
проголошено Українську Народну Республіку.
Це видатна подія в історії українського народу.
Більшовицька Росія не змогла змиритися зі створенням Української держави.
Її становище ускладнювалось тим, що Центральна Рада, якій належала влада
в Україні, зволікала з вирішення багатьох надзвичайно важливих, термінових
питань. Саме цим скористались більшовики, щоб проголосити в Українській
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Народній Республіці радянську владу. Більшовики почали застосовувати
великі військові сили і рушили до Києва…
Ведучий: Що ближче було до Києва, то жорстокішою була боротьба.
Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станцію Крути, яка була
воротами до Києва, прибув нашвидкуруч зібраний загін юнаків під
командуванням сотника Омельченка. Загін складався із гімназистів 6, 7, 8
класів. Саме вони і спробували перепинити шлях радянським військам
Читець: Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!» Іде на Київ Муравйов.
Ведуча: Запис до лав юних захисників Центральної ради відбувався
добровільно. 15 січня 1918 року на зборах другої Української Ради імені
Кирило-Мефодіївського братства студент гімназії Микола Тригуб зачарував
гімназистів своєю патріотичністю: “ Вступайте до студенського курення
закликаю лише тих, хто вірить в Україну і готовий за неї померти. Зберемось
і вирушимо на фронт. Ось і все “.
Ведучий: Студенти підходили до столу, записувалися до студентського
куреня січових стрільців. 28 січня поїзд вирушив зі станції Київ і наступного
дня прибув на станцію Крути. Їх було приблизно 300 чоловік. Це було
переважно учні середніх шкіл, що ніколи не тримали у руках зброї і навіть не
мали елементарної військової підготовки. Курінь одразу ж був розгорнений у
лаву проти більшовицьких сил. Сміливо йшли юнаки на січ. У глибокому
снігу, при морозі – 15 С , у своїх гімназистських шинелях залягли вони в сніг.
Більшовики не зупинялися, хоч по них і був відкритий вогонь, вони
відчували свою перевагу, бо їх було до 6-и тисяч бійців…
3-ий читець:
Славних хлопців-добровольців зібралося триста,
А дорога, наче доля, – коротка, терниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, заступіть собою,
Бо проллється кров юнача цілою рікою.
Ведуча: Ось так опинилась молодь під Крутами, тими Крутами, що стали
трагедією, рівночасно гордістю України. Юнаки не знали, яка сила-силенна
більшовиків іде на них. Їх було 300 проти шеститисячної армії. Половина з
них впало в бою, а половину забрали в полон, довго й жорстоко катували.
Читець: Десять йшло проти ста,
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І кидались грудьми на гармати,
Бо за ними свята Україна стояла, як мати.
І остання гупає гармата..
На життя без надій
Їм стояти, стояти, стояти!
Ведучий: Їх вишикували чотирикутником. З нелюдською люттю їх били
прикладами, нагаями і просто кулаками. Та не впали вони на коліна, не
просили пощади, помилування.
Вони мужньо зустріли вирок суду.
А він був такий: поранених
відправити до Харкова, а решту –
розстріляти.
Читець: П’янила ниву кров їх
чиста
Звершилося: вже бій стихав,
І впали всі героїв триста!
Останніх, смілих – гнів садиста
В полоні всіх закатував.
Ведуча: 27 засуджених стали в ряд. Наближались страшна хвилина. Але
скалічені юнаки перед обличчям смерті не занепали духом. Учень сьомого
класу гімназії Григорій Папський сильним голосом починає співати: “ Ще не
вмерла Україна “. Всі товариші підхоплюють. І пісня дужчає, спів лине по
всій Україні.
Читець: Земля дрижала.
Схід вогнем горів,
Сурмили сурми.
Гримали гармати.
А в їх очах, вогнистих та завзятих
Палав святий, благословенний гнів.
Ведучий: Дивним способом урятувалися поранені, яких доставили до
Харкова. Лікарі-українці допомогли їм втекти з лазарету, інакше не минула б
їх доля товаришів. Видно, для того їх порятував Господь, щоб через них
дійшла до нас правда про мученицьку смерть юних героїв.
Читець: Ви сміло виступили в бій
Хоч ворог був страшний, суворий,
В душі не було молодій
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Ані вагання, ні покори!
Сніги зледенілі
І темінь іскриста
Над Крутами в скруту
Зійшлося їх триста.
Моя Україно,
Мій Києве - княже,
Ця юнь безборонна
За тебе поляже.
Ведуча: А ворог уже лютував у Києві. Лише за 10 днів свого панування в
місті більшовики розстріляли 5 тисяч людей. 200 українських гімназистів
знищили за те, що вони були записані в бойовий курінь і вільне козацтво.
Розстріляли і тих, хто не хотів вступати до радянського війська.
Ведучий: Розстрілювали за те, що розмовляли українською мовою, за пісню
українську, навіть за сорочку-вишиванку можна було кулю дістати. Гинула
молодь України, її цвіт, її надія.
2-ий читець:
Ой зазнала Україна лютої пригоди,
Сколотила орда чорна
Дніпровії води.
Сколотила чисті води невідомо нащо,
На калину-Україну
Накинула зашморг.
3-ий читець:
Щоб калині-Україні пісень не співати,
Запалила орда тиха
Українську хату.
Щоб калині-Україні
Не діждати квіту,
Щоб подались в яничари
Українські діти.
Ведуча: Тільки-но більшовики залишили Крути, селяни з довколишніх сіл
познаходили тіла розстріляних. Їхніх очей не було вкрито за давнім звичаєм
червоною китайкою. Ворог кинув їх на поталу дикій звірині та хижим
крукам. Селяни зібрали їхні тіла, поховали за християнським звичаєм. На
могилі поставили хрест.
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Ведучий: Загинув увесь студентський курінь. Загинули юнаки славною
смертю, смертю героїв, віддавши своє молоде життя за Україну,
показавши,що воля українського народу за визволення є твердою і
непереможною. Вони стримали, хоч і ненадовго, захоплення ворогом Києва.
1 березня 1918 року, після звільнення Києва, було закуплено 200 домовин для
перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих
селян були знайдені ями, в яких лежали тіла героїв. Однак усіх загиблих
знайти не вдалося. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд.
Убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі – на
аристократичному кладовищі в центрі Києва. Увічненням цього є відома
поезія Павла Тичини «Пам’яті тридцяти».
Читець: На Аскольдовій могилі Поховали їх
– Тридцять мужнів українців
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі
- Український цвіт!
- По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадницька рука
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка…
На кого зазнявся воїн?
Боже, покарай!
- Понад все вони любили
Свій коханий край
Ведучий: М. Грушевський запропонував вшанувати пам’ять стрільців
студентського куреня та промовив над могилою: “ Для Вас ця могила навіки
залишається полум’ям віри… Діти України… вона буде тим дзвоном… що
не дасть спинитись… не дасть забути… Будьте певні, шановні герої, що ваша
смерть недаремна. Вона жива і житиме довіку – вільна самостійна Україна!
Читець: Під Крутами сльози, зітхання тяжке...
І як же це сталось, здатний хто на таке?
Стало каменем серце отут біля Круг
І заповідь божа затоптана в бруд.
А заповідь п'ята каже: «Не вбий!»
То хто ж породив тебе кате людський?
Під Крутами вбивство, під Кругами гнів...
І все пам'ятаю через тисячі днів.
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І пам'яті свічка горить не згаса
І 300 сердець – наша гордість, краса.
Під Крутами квіти, «Реквієм» спів...
Пам'ятай, Україно, патріотів синів!
Ведуча: Кров під Крутами не була пролита марно. З неї, наче з безсмертя,
розцвітають пелюстки Волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини бою під
Крутами, до Аскольдової могили героїв прийшли студенти й гімназисти.
Вони дали клятву на вірність Україні, на вірність тим ідеям, за які життям
заплатили герої. Слово про загиблих виголосив професор Михайло
Грушевський. Він, зокрема, сказав: «Стримайте ж Ваші сльози, які котяться!
Ці юнаки поклали свої голови за визволення Вітчизни, і Вітчизна збереже
про них вдячну пам’ять на віки вічні!». Крути, без сумніву, були, є і будуть
завдяки героїзму молодих студентів, однією з героїчних сторінок нашої
історії. Крути стали початком нової доби в історії України. Без Крутів навіть
Акт злуки 22 січня 1919 року був би лише документом.
Читець:
Народе мій, для всіх завжди відкритий,
Не вір, що воля з'явиться сама,
Не дай себе підступно обдурити,
Мовляв, дороги іншої нема.
Як знову йти до старшого нам брата
Просить своє... й на весь світ працювать,
Не дай себе до нитки обідрати,
Зумів же двічі пута розірвать.
7-ий читець:
Не вір невтомним брехунам пихатим.
На жаль, такі синочки в тебе є,
Що все на світі ладні обібрати,
Купити, перезрадити, продати,
Священну волю навіть розіп'яти,
Покривдить рідну матір, осміяти,
щоб тільки крісло втримати своє.
Народе мій, великий, український,
Як буде в тебе воленька свята,
То буде й коровай, і мед по вінця,
Не зразу, та на вічнії літа.
Читець: Слава, слава Україні і її народу,
Що своїм життям безцінним захищав свободу,
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Усний журнал «Минуле стукає в наші серця»
Мета: Вшанувати світлу пам′ять безвинно замучених голодом та
політичними репресіями людей. Виховувати в учнів особистісні риси
громадянина України, патріотизм, розвивати у дітей траурний етикет,
дотримання традицій вшанування померлих і загиблих..
Обладнання:
1. На стіні панно із чорних хусток, уквітчаних калиною, картина І. Шишкіна
«Жито», під картиною 5 пшеничних колосків, перев′язаних чорною стрічкою,
на покутті ікона, обрамлена рушником.
2. На столі макет усного журналу «Минуле стукає в наші серця», поряд
розламана хлібина і склянка з водою, зверху напис «Ціна йому – життя», у
підсвічнику – свічка.
3. Книжкова виставка «Голод – 33» - незагойна рана України.
Вчитель. Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами:
1921-1922, 1932-1933, 1947 років.
Указом президента В. А, Ющенка було запроваджено День пам′яті жертв
голодоморів та політичних репресій, який щороку відзначається у четверту
суботу листопада.
Пам′яті тих, хто загинув від голодомору 1932-1933 років присвячується
усний журнал «Минуле стукає в наші серця»
(Звучить «Соната» Бетховена. Входять ведучі.)
1-й ведучий.
Забитим мечем стало ліпше,
Ніж повбиваним голодом,
Що гинуть проколені,
За браком плодів польових…
Руки жінок милосердних
Варили своїх діточок,
Які стали поживою їм.
Плач Єремії, глава 4 вірш 9-10)
Ці скорботні рядки присвячує Василь Пахаренко тим, яких давно не має.
Яких спопелив найстрашніший злочин сталінського тоталітарного режиму –
штучний голод 1933 року. Більше восьми десятиліть тому сатанинська лапа
брутально перервала життя мільйонам людей. Зотліли і стали попелом з′їдені
голодом тіла людей, стали попелом їхні надія і віра.
Але перед тим жорстока доля , мабуть, щоб болючішим був удар, віковічну
мрію перетворила майже на дійсність.
2-й ведучий (відкриває сторінку журналу). Перша сторінка нашого журналу
«Переддень голоду», висвітлює причини голоду в Україні 1932-1933 років.
(Учні. одягнуті у вбрання темного кольору. виходять з обох боків і
зупиняються біля макета усного журналу)
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1-й учень. 1923-1929-ті були найщасливішими роками для України за
останні століття.
Більшовики почали свою діяльність з «Декрету про землю», який дав
селянам найголовніше - землю, про яку вони мріяли віками. Селяни
повірили у вільне, заможне життя, з любов'ю обробляли землю, отримуючи
добрі врожаї. Але незабаром була запроваджена продрозкладка - у селян
силою забирали хліб. По селах нишпорили продзагони.
2-й учень. У 1920 році у одному селі був характерний, як для радянської
влади, випадок: в село приїхав продовольчий загін. Селяни справно віддали
все і загін поїхав. Але червоноармійці, виїхавши із села, продали все
продовольство і вирішили знову повернутись, щоб повторно зібрати із селян
податок. Селяни виявились стійкими: проти червоноармійців піднялися
найбільш сміливі, яких пізніше записали в куркулі. На одному подвір'ї
застрочив кулемет, чулися постріли в інших господарствах. І тоді на
допомогу червоноармійцям прислали моряків. Повстання було придушено.
3-й учень. X з'їзд РКП(б) замінив продрозкладку вродподатком. Щоб
жити.краще потрібно було єдине - трудитися. Та цим не злякаєш українського хлібороба. Працювати, хай навіть каторжно, але бути господарем на
своїй землі - тільки цього він прагнув віками. І земля-годувальниця своїм
дітям-хранителям віддячувала сторицею. Жити стало краще. Вчорашні
незаможники відчули себе господарями.
4-й учень. Економічна довідка: середньорічний врожай в країні
перевищував рівень 1901-1910 років на 22%.
5-й учень. Але над непом нависла загроза. XVI партконференція ВКП(б) у
квітні 1929 року проголосила початок масової колективізації. У селян
забирали все: реманент, тягло, у багатьох навіть дрібну худобу і птицю. В
результаті селяни стали різати велику рогату худобу, що призвело до
скорочення її поголів'я майже на 15 млн голів. Де була одна з передумов
майбутнього голоду.
6-й учень. Найуміліших хазяїв, які повсякденною працею досягли певного
достатку, «розкуркули», тобто фактично пограбували.
1-й учень. Звинувачують свідки.
«Мати залишилася вдома з малолітніми дітьми, бо висилати без господаря
в Сибір влада не мала права. Але і на рідній землі багато натерпілись. З
хати вигнали» вікна вибили, грубу завалили, одежу розпродали на гореаукціоні, залишилось тільки те, що мама сховала на полі. Всю худобу,
урожай було конфісковано. Ця розправа над сім'єю була здійснена восени,
а зиму зимували у хаті без вікон, які забили мішками, наповненими
соломою. Спали на соломі, розтрушеній по землі, вкривались старим
рядном. А що їли? Те що приносили люди - отак дожили до весни», (Із
розповіді жительки с, Журавлівка Ковалевич Ольги Іванівни, 1924 р.н.).
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2- й учень. Особливо страшною була доля дітей «розкуркулених». Люди
розуміли, що маленькі не витримають тяжких випробувань і намагалися
залишити їх на рідних, знайомих людей.
3-й учень. Та більшість «розкуркулених» спіткало ще більше лихо - каторга.
їх вивозили на поселення в Сибір цілими сім'ями, без ніяких засобів до
існування.
4-й учень. Звинувачують свідки: «Ранком 28 червня нас відправили з
Нікополя на станцію Павлопілля. Коли почали садити у вагони, то виявилось,
що багато жінок покидали своїх дітей. Вони кричали: «Я їм рідна мати, я не
повезу їх на вірну смерть!» До цього їх змусили звістки з Півночі від першої
партії розкуркулених. Дехто з них утік і розказував, а інші прислали листи і
писали, що майже всі діти вимерли дорогою і на місці...»
(Із свідчень селянина Шинколі, с. Нова Павлівна Нікопольського району
Дніпропетровської області).
5-й учень. Матері, залишаючи своїх дітей на рідній землі, сподівались, що
їх виростять односельчани або держава. Сільські активісти збирали дітей з
усієї округи і розміщували в одній із сільських рад, звертались із запитом
відносно малят до партійних керівників обласного та республіканського
рівнів. Відповідь була така: безпомічних малят ні в якому разі не годувати,
тому що ці малята «класово ворожі». Якийсь час маленькі діти плакали і,
врешті-решт, згасали голодною смертю. Ховали діточок у братських могилах. Так радянська влада розпочала експерименти голодом на немовлятах.
6-й учень. Людям, яких не розкуркулили, було нелегше. їх перетворили, по
суті, на рабів, примусивши працювати в колгоспах від сходу до заходу
сонця. В 1930 р. Москва збільшила хлібозаготівлі в Україні на 11,5%
порівняно з 1926-1927 роками.
З урожаю у 23,1 млн т було забрано 7,7 млн т зерна. Такий же план було
покладено й 1931 року, хоча колективізація зменшила врожай до 18,3 млн т.
1-й учень. Керівництво України буквально благало Москву про зниження
плану заготівель, попереджаючи, що Україна в критичному сталі. В 1932
році на ІІІ Всеукраїнську конференцію КП(б)У прибувають Каганович і
Молотов. У відповідь на скарги М. Скрипника, що в селян «вже нема чого
більше забирати, тому що все вичищено під мітлу», сталінські емісари
заявили: «жодних поступок чи сумнівів щодо виконання завдань,
поставлених партією і радянським урядом не буде». І щоб упокорити селян
мерзенна кліка зважилась на сатанинський злочин - планомірне винищення
за одну зиму мільйонів людей.
Розпочалась тотальна війна, жорстокішої за яку не знав світ: людей не
рубали, не стріляли - у них просто забрали всю їжу, оточили військами і
спокійно дивились, як вони повільно, у нестерпних муках помирають із
голоду.
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Ведучий. Про здійснення геноциду проти українського народу розповідає
сторінка «Упокорені голодом» (перегортається сторінка журналу).
(Звучить «Реквієм» Моцарта).
1-й учень (на фоні музики).
То був страшний навмисний злочин.
Такого ще земля не знала,
Закрили Україні очі
І душу міцно зав'язали.
Сліпу пустили старцювати...
То був такий державний злочин
–
Здригнулась
навіть
мертва
Кафа,
Мерцями всіялося пале.
Ні хрестика і ні могили –
То був такий навмисний голод...
2-й учень. Звинувачують свідки: «У 1932 році врожай гарний уродив. Але
що було - вибрали. У нас родина велика була, то всі пішли на той світ. У
колгоспі люди як мухи мерли - узяв наряд, поїхав в поле, там і кінчився.
Стоять воли, а він мертвий. Мене чоловік знайомий врятував - завфермою
був, то н мене в радгосп взяв фураж підвозити. То хоч і воші годував, але
пухлий не був - пайок давали. Прибігав я в неділю додому - верст 4 з
радгоспу було. Іду степом - валяються люди то тут, то там. А дома брати
лободу варять. Бувало бурячок украду - принесу додому. І цілують мене і
плачуть. Потім приходжу - вже немає когось із хлопчиків чи дівчаток. Тоді
не стало нікого... (Із свідчень Й. Чередника, с. Ірдинь на Черкащині ).
3-й учень. Людям, які вижили, ці роки запам'ятались на все життя. Саме
тоді бригади активістів, райкомівські і політвідділівські керівники забирали у
селян все до зернини. Витрушували із торбинок, горщиків, викопували із
землі в тих, хто заховав там якийсь пуд-два збіжжя.
4-й учень. В 1932 році на полях почали з'являтись селяни, яким нічим було
годувати сім'ю, і ножицями зрізати ще зелені колоски. Незабаром це явище
набрало масового характеру. 7 серпня Сталін власноруч написав закон «Про
охорону соціалістичної власності», який в народі назвали «законом про п'ять
колосків», згідно з яким за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності
виносився розстріл чи позбавлення волі строком на 10 років. Так було
відкрито шлях масовим репресіям (виїзні суди, дике свавілля «буксирних
бригад») - і одночасно головної в 1932-1933 роках безкровної, «мирної» зброї
- голоду.
В Україні хлібозаготівельну кампанію очолив Молотов, який діяв особливо
жорстоко. У січні 1933 року Постишев очолив кампанію репресій проти тих
комун, які не знаходили в собі достатньо сил для ролі катів власного народу.
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Протягом року були репресовані або вислані 10 тисяч чоловік із лав КП(б)У.
Подвірні обшуки супроводжувались конфіскацією не лише зерна, а й картоплі, сала та інших запасів на зиму. Селяни були позбавлені всього
їстівного. У деяких населених пунктах на сільрадах вивішували чорні прапори, що означало: жителів тут вже немає.
5-й учень. Трохи в кращому становищі опинилось місто. Там був не
вигідний мор, адже сталінський режим прагнув пожерти світ, а для цього
необхідно було створити військово- індустріальну могутність. Ще в 1929
році у містах було запроваджено карткову систему. Люди вистоювали за
хлібом по кілька діб. Згодом для робітництва на великих заводах відкрили
фабрики-кухні, Вперше в історії село вимирало, а місто мало харчі. Вкрай
виснажені люди рвалися в міста, щоб врятуватись від голодної смерті.
Хлібороби паспортів не одержали, то їм суворо заборонялося залишати село.
6-йучень. Звинувачують свідки: «Восени 1932 року мій батько, мати і нас,
четверо дітей, виїхали до Московської області. Батько працював сторожем у
радгоспі недалеко від Москви. Але весною 1933 року нашу родину органи
НКВС силою заставили повернутися в Україну. Батька заарештували там же
в Московській області і вислали в Мурманськ на примусові роботи. Менші
мої брат і сестра померли з голоду тут, у Богачівці, коли повернулися». (Зі
свідчень МЛ. Медведенко, с. Богачівка, Звенигородського району, Черкаської
області).
7-й учень. Не станціях та дорогах, що вели до міст, з'явилися спеціальні
охоронні загони. Кордон із Росією перекрили війська НКВС, які стріляли в
натовп селян, що тікали від голодомору.
1-й учень. Здається тільки сліпий міг не побачити трагедію українського
народу. І виявляється такі сліпі були. Ці сліпі свідомо дезорієнтовували, з
відома радянського керівництва, світову громадськість, що в Україні
ніякого голоду не було й немає. Дипломатичні служби західних держав загалом володіли інформацією про ситуацію в Україні в 1932-1933 роках.
Проте страхітливі його масштаби замовчувалися. Крім того, багатьом на
Заході складно було повірити, що тоді, як Радянський Союз експортує зерно
і відмовляється від продовольчої допомоги, в Україні може лютувати голод.
Здійснивши ретельно підготовлені сталінським керівництвом подорожі по
СРСР, Бернард Шоу та прем'єр Франції Едуард Ерріо поверталися,
захоплено розповідаючи про радянські досягнення і ситих селян. А
кореспондент «Нью- Йорк Тайме» Доронті, який у своїх статтях заперечував існування голоду в Україні» навіть був нагороджений
Пулітцерівською премією - за глибину і об'єктивність, тверезу оцінку і
виняткову ясність його репортажів СРСР. І де в той час, коли в Україні
помирало щодня 25 тисяч людей, щогодини - 1000 чоловік, щохвилини - 17
чоловік.
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2-й учень. Через понад півстоліття комісія Конгресу США у своїх висновках
зазначить, що американський уряд мав достатню і своєчасну інформацію
про голод в Україні, але не зробив будь-яких кроків, щоб поліпшити
ситуацію. У 1988 році Конгрес США офіційно визнав голодомор 1932-1933
років актом геноциду проти українського народу, а в 2006 році президент
США Джордж Буш видав закон про виділення земельної ділянки для
будівництва пам'ятника жертвам голодомору в Україні в 1932-1933 роках.
(Учні, які представляли другу сторінку, виходять ).
Ведучий. Голодне лихоліття найбільше вразило дітей. Третина всіх
померлих від голоду - діти. Вони виявились найменш захищеними, не брали
участі у колгоспному виробництві, а відтак, не отримували рятівних 100-300
г хліба на працюючого. За переписом населення 1926 року дітей віком до
4-х років виявилось 16%, тобто у голодному 1933 році їм мало б
виповнитися 10 років. Якою була доля дітей у страшні тридцяті роки XX
століття? Про це наступна сторінка нашого журналу - «Діти - жертви
голодомору»
(Звучить соната Бетховена. Виходять учні).
1- й учень. Весна... А над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не
граються. Ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт, між ними
голова велика, похилена лицем до землі, а обличчя майже немає, самі зуби
зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом: назад-вперед, скільки сидить
- стільки гойдається, і безкінечно одна пісня на півголосом: їсти, їсти, їсти...
Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так у простір, у світ їсти, їсти, їсти.
2-й учень. Неврожай від Бога, а голод від людей - так говорить українське
прислів'я. На вулиці лежить хлопчик років десяти. Повз нього йдуть люди:
«О, цей вже помер». У відповідь ледь чутний дитячий голосок: «Ні, я ще не
помер».
(На сцені лежить дитина. Учень читає вірш «Вічний монолог» ).
Я ще не вмер...
Ще промінь в оці грає,
В четвер пішов десятий рік,
Хіба в такому віці помирають?!
Ви тільки поверніть мене на бік,
До вишеньки,
У колиску ясночолу.
Я чую запах квітів, я не вмер...
А небо стрімко падає до долу.
Тримайте хтось!
Хоча б за коси верб...
Куди ж ви, людоньки.
Куди ж ви, люди, людоньки, куди?
71

Я ще не вмер.
Усі проходять мимо.
..А житечко моє таке густе.
..А мамина рука іще гаряча.
Вам стане соромно колись за те.
Та я вже цього не побачу.
3-й учень. Виявом дитячої смертності не займався ніхто. В Україні було 55
тисяч сіл і в кожному помирали діти.
4-й
учень. Звинувачують свідки: «У Дмитра Гаврилюка було п'ятеро синів і
троє дівчат. Хлопці були здорові, як дуби, але вже почали пухнути.
Батько договорився з родичем поїхати в місто. Там, на срібло, яке привезли
із заробітків, купили 2 мішки висівок, і вночі, щоб ніхто не бачив, приїхали
додому. То вже в Гаврилюків всі померли - і батько, і мати, і діти, один
Сашко зостався живий. А Олексійка вбив сусід, бо хлопець заліз до нього в
хату і виїв суп, що стояв на печі». (Зі свідчень М.Ю. Команчука, с. Вороне
Жашківського району Черкаської області).
Голос. Хто це? Чий голос щоночі просить: «Хлібця! Хлібчика дай, мамо!
Крихітку хлібця!».
(Сценка. Маленький хлопчик простягає руки до ікони).
Бозю! Що там у тебе в руці?
Дай мені, Бозю, хоч соломинку...
Щоб не втонути в Голодній Ріці.
Бачиш, мій Бозю, я - ще дитинка.
Тож підрости хоч би трохи бодай.
Світу не бачив ще білого, Бозю,
Я - пташенятко прибите в дорозі.
Хоч би одненьку пір'їнку дай,
Тато і мама холодні мерці.
Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!
Холодно, Бозю, Сніг дуже білий,
Бозю, що там у тебе в руці!..
1-й учень. Щоб не дивитись на муки своїх дітей, матері прискорювали
сумний кінець. Натопивши маковинням
хату, закрила ляду мати. І на ранок усі
діти мертві.
Читець.
Спіте, діти, спіте міцно,
Янгол Божий на порозі,
Вже не буде їсти хтітись,
І не будуть пухнуть ноги.
Натопила маковинням.
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Затулила лядку й комин,
І в тумані темно-синім,
Заспівала колискову:
Спи, синочок, горе ласку.
Засинай... навіки, доню.
(Звучить соната Бетховена),
Ведучий. Та найстрашніше було інше. Були такі, що збожеволівши від
голоду, різали та варили трупи, вбивали власних дітей та варили їх..
Читець.
Той крик за мною женеться
Боїться не глуму, не хижого звіра,
Боїться не смерті у сум ~ неврожай,
А крику дитини, яку вона з'їла:
- Не ріж мене, мамо, не ріж, не вбивай
Як сталось - не знає.
Як бути - не знає,
Провал, божевілля — сокира і ніж,
Та жах пам'ятає і крик пам'ятає:
- Не ріж мене, мамо, матусю, не ріж.
2-йучень. Звинувачують свідки: «Олександра Р. порізала і з'їла своїх дітей
Лукійку і Петрика, таке ж учинила зі своїми дітьми Настя М.: вона варила
людське м'ясо, робила котлети і носила продавати на базар. Гапка Д„
батькова сестра, призналась, що з'їла хлопчика. А кістки закопала під
полом». (Зі свідчень Я.П, Мицик, с. Вишполь, Тальнівського району,
Черкаської області).
3-й учень. У кожному селі люди пам'ятають подібні речі. Те, що творилось
тоді в Україні здоровий глузд відмовлявся розуміти, але так було.
Людоїдів найчастіше розстрілювали або закопували живцем. Але тих, кого
треба було закопати першим, тих, хто примусив збожеволіти від голоду, їсти
людське м'ясо, - не зачепили не тоді, ні потім. Так вони жили й живуть.
Умирали і вмирають у достатку й почестях.
(Учні виходять).
1-й учень. Звинувачують свідки: «Страшний був голод 32-33 років. Зерно,
яке було у нас, все забрали, їсти не мали що. Щоб не померти з голоду, ми
продали одне-едине рядно, купили гнилої барабольки. З тої бараболі ми
пекли млинці. У нашого сусіда померла з голоду сестра...» (Гавриш Горпинй
Йосипівна, 1909 р.н.).
2-й учень. «Коли був голод мені було всього 3 роки. І про ті страшні роки
мені розповідала мати. Їсти не було що. Люди рвали бурячиння, лопухи,
розбавляли водою і пекли млинці. Лопухи рвали на кусочки, додавали
наметеного пилу і варили борщ. Люди обдирали з дерев клей, зривали акацію
і їли її. Померли з голоду Лук'янчук Василь, баба Олита, баба ІІалаяа, дід
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Матвій, дядько Матвій, Іван, тітка Гашка... (Із спогадів Переиімулько Ірини
Пантелеймонівни, 1929 р.н.).
3-й учень. «У Самгородку ще не був такий голод, як у інших областях..
Особливо був великий голод у Херсоні,'авідки йшли та йшли люди у наше
село. Вони міняли хустки, посуд та інше на їжу. У сім'ю Пшеничних
прийшла жінка, яка міняла маленький гладущик на два столових бурячки. У
Пшеничних було що їсти, вони мали квашену капусту, маленьку барабольку,
їм не треба було того гладущика. Але Ольга пожаліла жінку і обмінялась.
Коли Ольга винесла той бурячок, жінка жадібно вихопила його з рук і
відразу з'їла. Пшенична Ольга зберегла той гладущик до цих пір, він стоїть
на поличці, і як гляне Ольга на нього, так і підступають до очей сльози.,.».
(Зі спогадів Пшеничного Івана, 1909 р.н.).
(Звучить соната Бетховена).
Ведучий. Остання сторінка нашого журналу: «Засвіти свою свічку».
.
Читець.
У той рік замшіли зозулі,
Накувавши знедолений вік,
Наші ноги розпухлі узули
В кирзаки - різаки у той рік.
У той рік мати рідну дитину
Клала в яму, копнувши під бік,
Без труни, загорнувши в ряднину...
А. на ранок - помер чоловік.
У той рік і гілля й коріння
- Все трощив буревій навкруги.
І стоїть ще й тепер Україна,
Як скорботна німа край могил.
1-й учень. Голодомор забрав мільйони людей. Кількість жертв голодомору –
від 3,5 до 5 млн чоловік, є й інші дані – 8-9 млн чоловік. За підрахунками
Роберта Конквеста (США), у 1926 році в СРСР проживало 31,2 млн
українців, а за переписом 1939 року - лише 28 млн.
2-й учень. Попелом лежать ці мільйони у нас під ногами. Гарячим пекучим
попелом. І багатьом вже не дає спокою той спопелілий біль предків. Аби перестав пропікати серце, аби упокоївся врешті прах замордованих режимом
рідних і близьких наших, маємо затаврувати прокляттям непрощених катів,
уже мертвих, а особливо - ще живих.
3- й учень. Хай простять нам наше безпам'ятство всі жертви голодомору,
що лежать у сирій землі.
4-йучень. З давніх часів люди очищувались вогнем. Запалювали свічку і
мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть. І тягар із душі спадав.
(Учениця підходить до столика і запалює свічку. Звучить «Реквієм» ).
Читець.
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Не звільняється пам'ять,
Відлунює, знову роками.
Я зітхну... запалю обгорілу свічу,
Помічаю: не замки - твердині, не храми Зкам'янілий чорнозем ~
Потріскані стіни плачу.
Піднялись, озиваються в десятиліттях
З долини, аж немов з кам'яної гори
Надійшли. Придивлюсь:
Вкраїна, XX століття.
І не рік, а криваве клеймо ~ «33».
Вчитель. Ми живемо в інший час і не причетні до тих страшних часів. Тому
так важко достукатися до сердець нині сущих. Тож запалімо свічки.
(Запалюють свічки ).
Вчитель. Коли наша розповідь дійшла до вашого еерця, то перед цією
свічкою скажіть слова, які згуртують нас - «пам'ять та віра».
Наша пам'ять про тих, хто не встиг запалити свічку. Запалімо свічку, хай її
побачать ті, хто став зорями.
Звучить метроном - хвилина мовчання. Звучить Гімн «Боже
великий,єдиний».
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Мітинг-реквієм «Чорнобильська мадонно, прости нас… і
спаси»
Мета: згадати про трагедію віку — вибух на ЧАЕС, поглибити знання учнів
про неї,; виховувати особисту стурбованість кожного учня за все, що
відбувається навколо, вчити сприймати чужу біду, чужий біль як власні,
сприяти формуванню патріотичних почуттів у школярів.
(Стіл, ікона Матері Божої, вишитий рушник. З одного боку дерево і
порожнє кубелечко – з іншого боку. заходять хлопець з дівчиною у темному
одязі, засвічують біля ікони свічку.
Гудуть дзвони тривоги. Звучить музика «Реквієм» Моцарта)
Ведуча. Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип′яті люди ніколи
не забудуть. Вона була, як зараз усім здається . найтихішою і най меншою. І
не сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка атомників ще звечора
під вихідні природа подарувала гарну погоду.
Проте в ту саму ніч, з 25 на 26 квітня, відлік часу став уже далеко не мирним,
а бойовим і аварійним.. Відлік пішов на години, хвилини, секунди. О 1 годині
23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим
реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано велетенське
полум′я розірвало нічну темряву. Трапилося це за 103 км на північ від Києва.
Чорнобиль походить від назви різновидності гіркого полину – чорнобиль.
Спочатку так називалося давнє поселення, потім місто, а за ним – сучасна
атомна електростанція.
І сьогодні дзвін скорботи, що став уже символом чорнобильського лиха, б′є
на сполох, на тривогу, разом з тим закликаючи нас до розуму.
(Звучить тривожна музика, яка переходить у дзвін)
Учень. По кожному плачуть дзвони…
По кожному із нас.
Це – крик душі, це стогін,
Наш сум, наш біль, наш час.
І плачуть – тужать дзвони
По всіяній землі…
Чорнобильська мадонно,
Прости нас… і спаси.
(Знову звучать дзвони.)
Ведучий. Незабаром у зоні відчуження
розквітнуть сади – безпритульні , мовчазні, недоглянуті, оперезані
павутиною колючого дроту, мовчать, наче виношують страшну думку про
самогубство.
Час для них і для всього живого розколовся на до і після. щоразу, коли
силкуєшся переступити цю страшну межу часу, в свідомість невидимими
осколками вривається ця трагічна мелодія розщепленого атома, як пам′ять як
пересторога, як відлуння того давнього біблейського пророцтва.
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«І засурмив третій Ангел. І велика зоря впала з неба, палаючи, як смолоскип.
У впала вона на третину річок і водні джерела. А ймення зорі тій – Полин.І
стала третина води, як полин. І багато людей повмирало з води, бо згіркла
вона. А ті, кому випало жити, на цілий рік спізнали гіркоту третини вод.»
І стоять недоглянуті, безпритульні сади, як німий докір чорнобильського
горя.
Учень. Буслику, чого ти прилетів?
Рано ще у ті краї вертатись.
Повний найсвятіших почуттів,
Ти й забув, що треба шануватись.
Всупереч і долі і біді
На лужку, край лісу вікового,
Ти газдуєш у своїм гнізді,
Нібито не сталося нічого.
Краще б ти сюди не прилітав,
Переждав би люте горе наше,
А тоді б в безпеці вікував…
Але я, я б теж не міг інакше.
(Входять діти із запаленими свічками)
Учні:
1. Боже Всемогутній, Отче Вседержимий!
Моляться до Тебе дітоньки землі!
Щоб дітей у щасті сповивала мати
І єднались з Богом мертві і живі!
2. пресвятий наш Боже, матінки-Вкраїни
Душу пісне творчу з смерті воскреси.
І любов правічну з кожної з кожної дитини
Оживи, наповни полум′ям краси.
3. Краю мій стражденний, мученицька земле!
Чом у тебе доля – мачуха, не мати?
Ниви твої родять ваговиті зерна,
Але нічим рідних діток годувати.
4. Пралісів первісних широчінь, простори,
Степу неозорого зором не обняти,
Нетрі і байраки, є високі гори,
та нема від лиха де діток сховати.
5. Україно рідна,! Зелений наш краю!
Як тебе, кохану, з забуття вертати,
Розбудити долю в мученицькім краю,
Щоб своєю славою світ подивувати.
(Ставлять свічки біля дерева)
6. Два кольори мої, два кольори,
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То не любов і не журба, як в пісні.
Свої Чорнобиль має кольори;
Весна і сонце – до і горе – після.
7. Хатино рідна, сонячна така,
Як же покинути тебе на віки?
Земле моя, і щедра, і свята,
Ще вчора дарувала мені квіти.
8. Сьогодні ж… Боже мій! Все як колись:
Сади цвітуть так смачно й соковито,
Та тільки цвіт отой, зелений лист,
отрутою смертельною повито.
9. Повито скрізь: і знизу і в горі,
Повітрям цим всі дихають завзято.
То, може, й ти діждеш тої пори,
Коли вже пізно буде виживати?
10. Народе мій? Ти чуєш? Озовись!
Чи знаєш ти, яке то слово – «зона»?
О лихо, змилуйся та схаменись,
Подай хоч крапельку озону!
11. Даремно кличу. Вже народ оглух,
Все атоми будує, як могили,
Не опуститиб Україні рук,
Бо стогін сипле листом тополиним.
Ведуча. Велика Матір наша Небесна! Мудра Берегине землі і неба, світу
видимого і невидимого! Почуй молитву дітей стражденної України. Якщо не
чула наших предків, то почуй нас, квіт полинової гіркої землі.
Ведучий. Подивись, Небесна мамо, у наші засмучені очі. Чи ж винні ми, що
рідну землю поневолило зло? Поглянь на наші бліді лиця – чи ж винні ми, що
погибель усе владарює на нашій землі? Біда не десь, а нашу кров палить,
нищить під вогнем стронцію. Чорнобильський смерч усе розхитує, нищить,
добирається до коріння, руйнує цвіт могутнього українського дерева.
Ведуча. Але велика наша Мамо небесна! Чини з нами не за нашою земною
недосконалістю, а за своєю Божою любов′ю і милосердям. Свята і пре
милосердна Нене, прости гріхи батьків, дідів і прадідів наших. До тисячного
коліна, у всіх наших століттях – прости!
Ведучий. Якщо чорнобильське лихо – кара і випробовування землі й народу,
то дай сили могутньо витримати і спровадити зло від землі й народу навіки.
Ведуча. Мамо наша Небесна! Возлюби нас не на небі, а на землі. Чи ж мало
янголів відійшло з України земної в Україну небесну? Чи ж мало відлетіло
українських ключів?
Молимо тебе! Пошли спасителя і навчи, як порятувати плоть і душу людську,
як повернути щастя, радість і добру долю до знедоленого краю. Загребущі
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руки, ненаситні очі від землі й народу навіки відведи, а землю воздай
талантами, мудрецями, мислителями.
нехай зерно твого святого засіву впаде у нашу землю і зійде добром , щастям
і волею. А ще людьми гідними іншої долі.
Ведучий. Молимо тебе, Велика Мамо світу! Почуй нас, українських дітей,
прости і поверни нам велике право знову внуками Бога, дітьми неба
називатися.
(Заходить пам′ять)
Пам′ять. Роде мій небесний! Душі рідні! Перед господніми воротами не по
благословенні! Прости народ мій, Боже! Прости цю прокляту землю, цей
милий рай, в якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали.
А за це нагодовано їх смертоносним плодом, горить над ними лиховісна
незгасна свічка. Господи! Страждання, муки й горе мого народу до
всевишньої скорботи зарахуй, а біди й погибель від землі й народу сущого
відведи!
Хвилина мовчання. Пісня «Боже, Українузбережи.»)
Учні.
1. Чи буде квітень, як завжди,
Дарунком весняної здоби,
Чи власним іменем біди
Ми назвемо його – «Чорнобиль».
Чи, може, викинем його
З календарів своїх, допоки
Нас темний грітиме вогонь
Ще не відкритих ізотопів.
2. Сумлінна мисль не має меж,
ЇЇ спинити годі,
І ти, Чорнобилю, ти теж
Не маєш меж сьогодні.
3. В ракетно-ядернім змаганні
за крок від атомної смерті
Ми живемо, як на вулкані,
На давній матінці-планеті.
І все-таки плекаєм віру
У силу розуму і миру.
Ведуча. І тому сьогодні ми звертаємося до людей, до неба. ДО ЗЕМЛІ. до
великої Матері Небесної: збережи, порятуй, захисти природу і людей від горя
чорнобильського!
Пісня «На Чорнобиль журавлі летіли»
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Люби природу не як символ
душі своєї,
Люби природу не для себе
Люби для неї.
М. Рильський
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Сценарій виступу екологічної агітбригади на тему «Раціональне
використання земельних ресурсів»
Мета: формувати ціннісне ставлення до природи, розвивати артистичні
здібності, мову, пам’ять, виховувати любов до рідного краю, патріотизм,
почуття відповідальності за свої вчинки.
Відео
Дія відбувається на фоні пустелі.
Завивання вітру
Диктор. 2046 рік. У гарячій пустелі, що охопила значну територію України,
від спраги й голоду помирає змучений мандрівник.( Дуже повільно йде і
падає чоловік у довгому плащі. Встає і знову падає. Простягає руки і
говорить)
Мандрівник О, Боже, світ померк в моїх очах,
Не бачу шляху, де його шукати?
Великий Боже, що мені робить,
Щоб знову Сонце шлях мій освітило,
Щоб запалав вогонь добра в душі
І серце радості зазнало?
Раптом на сцені з’являється ангел.
Звучить мелодія «Реквієм.»
Молитва
Боже Єдиний, Великий,
Ти, що сіяєш з небес,
Всесвітом правиш одвіку Твориш чуда із чудес
Ти, що створив світло й темінь,
Твердь відділив від води,
Кинув насіння у камінь,
Щоб дарувало плоди.
Ти, що вдихнув в тіло душу,
Живність всіляку створив Море заповнив і сушу,
Риб і птахів розселив!
І над усім цим творінням
В подобі Своїй і красі
Благословив Ти Людину,
Правити Царством усім.
Тільки зазналась Людина Черствою стала душа,
Хоче зостатись єдина –
Спалену землю лиша.
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Немає жалю до природи Розорює надра й рубає ліси,
забруднює грунт і отруює води Зникають тварини і птахи усі.
Блискавиці, бурі й грози,
Землетруси різні,
Шторми, посухи й морози Застороги грізні.
Та сваволю не спинити Нема перешкоди,
Прошу, Боже, захистити
Від царя природи!
Зглянься , Всевишній, на мої причини
Землю, прошу, захисти від Людини!!!
Виходять четверо
Всі: ЛЮДИ, ПРОКИНЬТЕСЬ!!! 1.
Щороку
-землі України втрачають близько 24 млн. тон гумусу.
Щогодини на нашій планеті:
·
1700 акрів продуктивних земель стають пустелею;·
2. Щохвилини:
знищується 50 т родючого грунту через неправильне його
використання

з
агублено 2 млрд га орної землі, ліси зникають зі швидкістю 20 га/хв, в
атмосферу викидають 200 млн т окису вуглецю щорічно.

п
ідприємства скидають у ріки й водойми України щороку близько
50млн. тон речовин, що містять фтор, фенол, пестициди тощо.
Всі: Люди пам′ятайте!

Презентація
1. Ми живемо на прекрасній планеті, ім'я якої – ЗЕМЛЯ!
2. Ми громадяни прекрасної країни назва якої – УКРАЇНА!
3. Ми – ДІТИ ПРИРОДИ!
4. Полісся – НАША КОЛИСКА!
5. Сьогодні наш край в НЕБЕЗПЕЦІ!
6. Сьогодні все живе ПІД ЗАГРОЗОЮ!
1. Не будь байдужим!
2. Не мовчи!
3. Не ховайся!
4. Відкрий очі!
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5. Твоя хата з небезпечного краю!
6. Ти маєш дбати, щоб мати!
7. Ти маєш боротися, щоб перемагати!
БОРІТЬСЯ Й ПОБОРЕТЕ!!!
Вас закликає агітбригада Річицького НВК «Паросток»

Презентація
Наш девіз «Квітуча земля – це не тільки мрії,
Це наші знання і розумні дії».
На Фоні Землі (Презентація)
Земля! Маленька блакитна кулька у безодні Всесвіту! Земля породжує
джерельця і стрімкі потоки, трави і дерева. Вона тримає на собі океани,
приймає дощі, сніги й тумани. Земля – це дім, у якому ми живемо! Дім,
частиною якого ми є! І як ми будемо себе у ньому поводити, залежатиме
наше життя.
Учень. Головне багатство України — це земельні ресурси. Від родючості
ґрунтів залежить урожайність природної та культурної рослинності. У нашій
країні зосереджена третя частина всіх площ чорноземів світу.
Учень. «Українські чорноземи визнані в світі як унікальні. Подібні ґрунти
зустрічаються лише в Маньчжурії (КНДР) та в долині річки Міссісіпі (США).
Ще до революції зразок було вивезено до Парижа, де він і зараз зберігається»
- це слова із повної енциклопедії України Скляренка Володимира
Михайловича.
Учень.
Ми прийшли на цю землю, щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але
ніколи не забуваймо про те, що кожен із нас і всі ми разом узяті —
невід’ємна частинка матінки — природи.
Учень
Зупинися,людино, на мить…
І відчуй, як планеті болить.
Як із серця крик вирина –
Зупинися, Земля в нас одна!
Як у серці тліє любов,
Щоб колись розгорітися знов.
Зупинися, людино на мить…
І відчуй як планеті болить…
Ведучий 2.
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Людська діяльність багато знищує природних ресурсів, нищить бездумно
свою Землю і може настати незабаром такий час, коли природа стане проти
людей, щоб людство задумалось, що наша Земля жива, що вона вимагає до
себе кращого ставлення і накаже людей.
Земля
Я Земля, красива, розкішна і багата.
Я для всіх вас, як рідна мати.
Я вас пестила, гріла, любила,
Так навіщо мене погубили?
Чом пшениця і жито не родить?
Чом зруйнований грунт та городи?
А рілля без вітрів висихає?
Схаменіться, люди добрі,
Усі на цім світі,
І царята і старчата
Мої ви є діти
Учасник
Природа і Україна – нероздільні
Ми живемо на землі українській, де пахне полинь і чебрець, де проходить
наше дитинство.
Але зараз на цій землі вирубуються ліси, міліють ріки, забруднюється
повітря.
Презентація
Учениця. «Козаки пишуть листа турецькому султану»
Козак 1. Чув я, братці, що турецький султан говорив, що ми не любимо
Україну, не дбаємо про її багатство, земельні ресурси, правильно не
обробляємо, що природу ми не оберігаємо. За це загрожує війною.
Козак 2. Де писар наш подівся? Зовіть скоріш сюди,напишемо йому листа.
Козак 1
Шлемо привіт із Поліського краю
Де кожну стежку, кожну квітку знаєм
Природі завжди радо помагаєм
Щоб рідний край був зеленим гаєм.
Козак 2
Шумлять високії пшениці, стиглим колосом дзвенять,
Цвітом золотим рясніє соняшниковий лан,
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Струмки й джерела чистої водиці
В прозоре небо дивляться весь час.
Грунти,неначе неначе чорне масло
Оброблені, засіяні стоять
Це Україна
Мій рідний край - моя Вкраїна.
Козак 4. Я не розумію, чи ви хмелю обпилися, чи блекоти обїлися? Чи може
вам сон наснився? Де це ви таке бачили. Грунти, як масло… Яке пальмове?
Чи використане машинне? Стогнуть грунти від сучасних хазяїв. Останні
сили висмоктують з них. Ні сівозмін не дотримуються, ні органічних добрив
не вносять,а все хімією тровлять. То бурʼяни розведуть, такі що й вершника
на коні не видно, то насіють заморських генномодифікованих рослин. Ой
нема порядку на Україні!
Козак 3. Не заважай! Нема у нас такого. В полях завжди у нас порядок.
Пишу я далі:
А на Вкраїні росте зелене диво!
Це диво – ліс. Де він росте,
То скрізь красиво!
Козак 4. А ліс, та його вже вирубали давно, вивезли за кордон, що краще. Те
що гірше спиляли на дрова. Карпатський край змиває повенями, тому що
знищили ліси. А пожежі скільки знищують кожен рік? Добралися й до
лісосмуг, пиляють , вирубують Ой нема порядку на Вкраїні!
Козак 2. Знову ти заважаєш. Нате й мої п'ять, щоб було десять. У нас
оберігають ліси, вивчають їхній екологічний стан, пишуть екологічні
проекти .
Ліс – це природне багатство України
Знає кожен: дорослий й дитина
Ліс – це підручники, ліки та меблі,
З лісу будують будинки і греблі
Дякую лісу за чисте повітря,.
Козак 4. Чисте повітря…Та де ви бачите чисте повітря, заводи димлять,
вихлопні гази автомобілів, пестициди, гербіциди, інсектициди і різні –циди,
«парниковий ефект», озоновий шар під загрозою. Та скоро і дихати буде
нічим.
Козак 3. Козаки заберіть його з моїх очей, а то випадково я йому чорнило на
голову перекину.
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Козак 1. Слухайте, друзі, він мабуть шпійон турецького султана, що ж він
так наговорює на нас. Ану мерщій ловіть його, посадимо в мішок, він враз
зізнається.
Козак 4. Ніякий я не шпійон, я трезвомислящий і уважний. Все бачу і все
помічаю.
Козак 3. Якщо ти такий розумний, так вболіваєш за природу
Тобі тоді я дам пораду
Скоріш залучайся в агітбригаду.
Козак 2. Допоможи захистити природу
За це ти отримаєш винагороду
3-й
Природа востаннє вже б’є нам в набат,
Бо часу немає вертатись назад!
6-й
Залишився людям останній крок –
Фінального відліку чути дзвінок!
4-й
Природа терпіла, хворіла від нас,
Вона нам лишила останній цей шанс!
7-й
Людство справді перебуває на порозі екологічної кризи. Територій, яких не
торкнулася б екологічна біда, наразі немає.
3-й
Ні! Ми повинні встигнути! Ми ж хочемо жити! Ми ж можемо пригадати, що
в нас є розум! Ми маємо опам’ятатися! Врятувати землю! Врятувати
природу!
4-й
Заради майбутніх поколінь! Заради ненароджених ще дітей! Адже вони
повинні бачити, яка вона, наша Земля!
Презентація
Посади дерево" - заповіли нам батьки. Мабуть варто дослухатися до
цієї мудрої поради. Вчені підрахували, що кожна людина повинна мати
навколо себе хоча б чотири живих дерева. Інакше їй просто нічим буде
дихати. Кожного року ми приймаємо активну участь у акціях «Зелена
весна», «За чисте довкілля».
Учень Прибираємо смітники на берегах річки, щоб наша Земля могла
напитися чистої води
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Учениця. Ведемо роз'яснювальну роботу серед дорослих, щоб не спалювали
стерню на полях, бо під час спалювання знищуються корисні комахи та
вигорає гумус з верхнього шару грунту.
виготовлено і розвішено на території школи годівниці для підгодовування
птахів взимку.
Протягом багатьох років учнями школи, членами гуртка «Юні друзі
природи» ведеться робота з розчищення джерел.
Щовесни проводимо акцію «Збережімо первоцвіти!», щоб попередити
знищення перших весняних квітів.
Проводимо роботу підвищення екологічної свідомості наших громадян
через виступи агітбригади
Учень. Можливо, коли всі люди почнуть думати над майбутнім і відповідати
за свої дії і дії один одного, подарують природі, землі, іншим людям частину
себе і свого серця і своєї любові – планета безсумнівно розквітне.
Пісня побажання
1. Хтось засіва в землю зерно,
збіжжям хай проросте воно,
Поле й лани, ліс і вода, все це наша земля.
Ти подивись в природи красу і доведи ти до ладу,
Наші поля, наші степи, наші1 гори і ліси.
Приспів:
Хай земля оживе від тепла твоїх долонь,
Хай зігріє природу серця ніжного вогонь,
Збережи, землю, ти, на прийдешні всі роки,
Хай розквітне вона на віки!
2. В цей скрутний час, в вирі проблем, землю не зрадь і не забудь!
Рішення є! Кличе вже нас, юних екологів у путь.
Хай на землі не згасне добро, вірних сердець, сонячних мрій.
Ти подаруй землі тепло, усій природі ти радій!
По черзі виходять Надія, Мрія, Віра, Любов.
Надія
Людино, коли нічого вже не діє,
Згадай мене, свою Надію,
І я прийду на допомогу,
Візьми мене в свою дорогу.
Мрія Іще додай: «Так, я зумію, Бо я про щастя своє мрію,
Про справжнє щастя, незабутнє,
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І про дітей своїх майбутніх».
А я тобі світи відкрию,
Не залишай лиш свою мрію,
І я прийду на допомогу,
Візьми мене в свою дорогу.
Віра Життя людини неможливе,
Коли немає в неї віри,
У себе і у кращу долю,
Я надихаю людську волю.
До того ж нагадати мушу,
Що я лікую вашу душу,
Скажи — й прийду на допомогу,
Візьми мене в свою дорогу.
Любов За тебе ми завжди готові на все,
Повір своїй любові,
Тебе зігрію я в морози
І найгіркіші витру сльози,
Наповню серце твоє раєм
І про життя твоє подбаю,
Завжди прийду на допомогу,
Візьми мене в свою дорогу.
По черзі виходять усі учасники, кожний прикріплює за допомогою клейкої
стрічки на дерево той виріб, про який висловлюється.
1-й учень Любити Землю завжди будемо ми,
Посадимо і сад, і дерево, і квіти!
2-й учень Ось тут навішаємо зірок!
(Вішає.)
Сюди ми додамо квіток!
3-й учень Тут має бути соловей!
А тут хай яблука висять й нагадують про
райський сад!
4-й учень А я повішу ось тут груші,
Нехай радіють наші душі!
5-й учень А для птахів повісимо житло,
Щоб з вирію вертались до нас жити!
До гілочок причепим сміх,
Сміятись разом — це не гріх!
6-й учень Ще додамо рожеві мрії,
Сьогодні кожен хай радіє!
7-й учень Ніщо готове не впаде нам з неба,
Працюймо, не шкодуючи зусиль,
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А ще давайте, друзі, там, де треба,
Природу рідну берегти.
8-й учень Бережімо ж, люди, землі,
води,
Кожну квітку в лузі, деревце.
Ми не будемо убивцями природи,
Рівненщина наша хай цвіте!
9-й учень Життя — творіння доброго і
злого!
Життя — це книга радісна й сумна!
Та перш за все життя — крута дорога,
То ж хай святиться нині всім вона.
Пісня
Учасник
Природа і Україна – нероздільні. Ми живемо на землі українській, де пахне
полинь і чебрець, де проходить наше дитинство. Але зараз на цій землі
вирубуються ліси, міліють ріки, забруднюється повітря. Щодня люди
дихають смогом, двоокисом сірки, випарами кислотних дощів та іншими
токсичними газами.
З любові взяв початок світ
Існує він мільйони літ
Чому ж навколо війни нові?
І бійки, і розливи крові?
А винні ми – байдужі люди,
За те, що є, за те, що буде.
Забули Божий заповіт,
Занапастили цілий світ.
І стогне зранена Земля,
І помирає немовля.
За що ж йому в цей день вмирати?
Стоїть в печалі Божа Мати,
І плаче матінка Земля
Її біда – чиясь вина.
Пісня «Тепла нічка зоряна…»
1. Тепла нічка зоряна свіжо розлилась,
З неї неозорено місяць виплива,
Піснею-красунею щиро промовля:
— Будь щасливе, Рівненська земля.
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Приспів (1):
Тут веселка з річкою і зелений гай,
Розквітай же квіткою наш чудовии край,
З житом і пшеницею радісно нам жить,
А іще природу будем завжди ми любить
2. Кожну я травинку ніжно обійму,
Сяду під калиною й пісню заведу:
Про джерела чисті й землю дорогу, Про Вкраїну, у якій живу.
Приспів (2):
Де немає вибухів і квітнуть сади,
Верби своє гілля у воду простягай.
В щасті, мирі й злагоді будемо ми жить,
Наш народ й природу будемо любить.
Учасник
Хочеться звернутися із цієї сцени до наших ровесників.
Любі друзі!
Разом спробуймо врятувати Землю екологічної катастрофи. Ми молоді,
сильні, будемо й мудрі. Давайте усвідомимо, що ми – частинка планети, що її
доля в наших руках.
Врятуймо Землю! Якщо кожен із вас врятує маленьку Батьківщину – свій
рідний край – то через десятки, а може і сотні років, він озветься в серцях
вдячним дзвоном.
На згадку про нашу зустріч ми підготували листівки з правилами. Хай
стануть
вони вам законом.
( листівки учасники роздають присутнім в залі)


Не дозволяйте нікому ламати й псувати рослини.

Не засмічуйте місця екскурсій і походів на природу рештками їжі,
папером і консервними банками.


Залишаючи місця відпочинку, старанно гасіть багаття й засипайте його
землею. Не кидайте запалених сірників не лише в лісі, а й у полі, у степу, на
болоті. Горіти може не лише ліс, а й торф і суха трава.




Доглядайте за водними об'єктами своєї місцевості.
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Беріть участь у роботах з відновлення грунтів, насадження дерев і кущів у
наших садах і парках
Учасник
Ми хочемо звернутися і до нашої влади.
Чолом б’ємо із славного міста Гоща.
Згляньтеся на наші біди, муки і страждання.
Ми молоде покоління, чисті душею і помислами, хочемо купатися у чистих
річках, дивитися у чисте небо , їсти чисті продукти. Ми не хочемо хворіти.
Донесіть до відома високих чинів у Верховній Раді, що екологія – це наша
спільна проблема і в битві з природою переможців немає.
Учасник
А це наші дарунки. Ми хочемо їх вручити членам журі.
Передайте, будь ласка, нашим мужам високим ось це перо. Нехай тільки
мудрі накази ним підписують.
А шишку, щоб коли будуть наші права відстоювати, то щоб менше шишок
падало їм на голови.
А цей горіх – нехай вони будуть міцними в своїх переконаннях.
Вручаємо їм насіння квітів. Нехай зроблять життя наше квітучим і пахучим.
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Сценарій виступу екологічної агітбригади на тему «Вода
– джерело життя»
Мета:

Формувати у дітейвідповідальне ставлення до довкілля і бажання
брати участь у природоохоронній діяльності; виховувати екологічну
культуру, дбайливе ставлення до природи рідного краю; привернути увагу
громадськості до вивчення та розв’язання проблем екології
Ведуча . Страшно уявити, як би виглядала наша Земля, коли б на ній зникла
вода
2053 рік. Після того як на Землі виникла глобальна екологічна катастрофа,
запаси прісної води зменшилися в 10 разів. У зв’язку з цим Всесвітня рада з
контролю за водними ресурсами була змушена ввести нормований розподіл
води серед жителів планети. Кожен житель Землі отримав спеціальну
магнітну карточку, за якою міг отримати свою добову норму – 200 мл
води. (До пункту, де видають воду, підходять мати і син. Мати протягує дві
карточки).
Юнак. Отримайте свої 400 мілілітрів води. (Відходячи від пункту, мати
падає і розливає воду).
Дівчинка. Мамо, тобі не боляче?
Мати. Це не важливо, але я розлила усю нашу воду. Що ж робити? Як
прожити цей день без води?
Дівчинка. Давай попросимо, щоб нам вдруге дали води. Всі ж бачили, що ти
впала ненавмисно!..
Мати. Чи можна ще отримати води, я впала і все розлила.
Юнак. Я бачив, але допомогти не можу, свою денну норму ви вже отримали.
Мати. Невже не можна нічого зробити? Як нам прожити сьогодні без води?
У мене немає грошей на синтезовану воду.
Мати. А мама казала, що колись води вистачило на всіх, і вона навіть текла з
кранів у кожнім домі.
Юнак. Нещодавно прісної води вистачало всім. У воду можна було заходити
без захисного одягу, в ній навіть можна було купатися. Але людина не цінує
те, що в неї є. Вона думає, що в природі все навічно і має безкінечний запас
міцності. Людині подобалося підкоряти природу, а не піклуватися про неї. А
особливо, коли мова йшла про воду – її так багато було на планеті…
Мати. Люди здавна любили і шанували воду. Особливо у нас в Україні. В
уявленнях українців вода була божеством, з якого почалося життя на Землі.
Українці вважали воду святою, в неї ні в якому разі не можна плювати, не
можна забруднювати її. Не прийнято було пити воду з непокритою головою,
а перед тим як напитися, - потрібно було перехреститися
Оголошення по радіо: Увага! Всесвітня рада з контролю за водними
ресурсами повідомляє, що змушена у два рази скоротити добову норму води.
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Ведучий. Прийшов час закликати всіх задуматись. Чи питимуть свою воду
наступні покоління.
Добрий день, вам , добрі люди!
1. Сьогодні до нас прислухайтесь!
2.Завтра - пізно буде!
3.Сьогодні – вже нестерпно,
4.А завтра – буде пізно!
5.Пора нам разом діяти
Всім дружно! Не нарізно!
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМАНДИ
Сьогодні перед вами виступає
І привітати всіх сердечно рада
Посланниця води і захисниця
Річицька агітбригада
НАША КОМАНДА - «Дивосвіт»
2. Ми боремося за чистоту й економію спільного багатства людей Землі –
ВОДУ
НАШ ДЕВІЗ: У РАДОСТІ Й ГОРІ, У ЩАСТІ Й БІДІ – СЛАВА
ЧИСТІЙ ЦІЛЮЩІЙ ВОДІ!
НАШІ ЗАКЛИКИ:
3. Буде вдосталь води, то не буде біди!
4. Якщо чистою буде вода, то і горе нам - не біда!
5. Українському народу – чисту і цілющу воду
7.Ми за чисті ріки , за прозорі озера , за квітучі сади , за здоров’я своєї сім’ї.
6. Життя немає без води,
І ми це добре знаємо.
Пам’ятаймо всюди і завжди:
ми за воду всі відповідаємо
Вибігає дівчинка з глобусом:
Зупиніться! Подивіться!
Що принесла сюди я,
Це ж бо наша найрідніша
Найгарнішая Земля.
По черзі підходять учасники агітбригади і шикуються клином:
1-й: Ось вона – наша планета,
2-й: Ось вона – сонцем зігріта,
3-й: Ось вона – дощами вмита,
4-й: Морями оперезана,
5-й: Ріками помережана.
Разом: Це наша планета Земля!

93

Придивившись уважно до карти нашої планети, де голубим кольором
зображено величезні водні простори, ви зрозумієте, що десь,
колись, хтось помилився назвавши планету Землею.
1.
Більше їй підходить назва «Вода».
2.
3.
Уявіть собі, як би виглядала наша Земля, якщо б з неї зникла вода.
Висохли русла річок,
Затихли навік джерельця.
Зруйнувалися гірські породи, бо й вони містять велику кількість води.
Ні куща,і квіточки,жодного організму на мертвій Землі
Безхмарне небо надзвичайного кольору.
Страшно про це й думати. Адже вода є обов'язковим компонентом
живої клітини.
Жоден з живих організмів не може обходитись без води.
Без їжі людина може прожити 30-40 днів, а без води - 3 дні.
4.
У країнах з жарким кліматом, вода є свято..
І у нас в ніч на 19 січні, на Йордань, коли тріскучі морози, люди йдуть
до річки і освячують в ній воду, беруть собі додому, освячують хату,
криницю, худобу.
Оскільки вода має велике значення, її треба берегти і економити.
Учень 1. Сьогодні ми згадаєм , як треба берегти
Живу нашу природу , джерельну чисту воду .
І як себе вести на відпочинку , в полі , на річці і на морі ,
Як не завдати шкоди і не згубити живу нашу природу .
Всі. Розкажемо вам ми..
Учень 3. На Землі багато річок. У кожної своє ім'я, своя вдача. Течуть вони
повз села і міста, гордо несучи свої води у далечінь. Навіть найменша
річечка, яка щедро віддає свою воду, - варта нашої уваги і прихильності.
Учень. Є ще село, де річка витіка,
Вода — немов кришталь, сльоза пречиста.
Здається, що невидима рука
Благословенно розсипа намисто.
Воно червнево росами ряхтить,
Нанизане на звивистий струмочок.
І кожна квіточка божественно пахтить
Рудими зорями в купальські ночі.
Ця соромлива крихітка-ріка
Вкривається шовковим жабуринням.
І важко відшукать такі слова,
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Щоб передать, яке тут небо синє,
Як вітер пестить горду лепеху,
І хмарки димом фіміаму плинуть...
Якщо споганим це дитя-ріку,
То, мабуть, з нею й душі наші згинуть.
Учні попорядку:
- І тому хочемо нагадати!
- Хочемо пояснити!
- Хочемо достукатися до Ваших сердець!
- Щороку ми з вами, говоримо про екологічні проблеми нашої планети.Про
те, що кожен із нас, незалежно від того скільки нам років, де ми живемо, що
робимо – всі ми несемо відповідальність за все живе навколо нас.
- Наша планета, хоч вона велика і могутня, але така беззахисна і така
тендітна, крихітна і чарівна.
- Протягом 21 ст. людство стикнулося з такими «бідами» планети Земля:
- Основною проблемою є кислотні дощі.
- Виникнення та подальший розвиток парникового ефекту.
- Наступною екологічною бідою є руйнування тонкої плівки озонового
шару.
- Не менш небезпечною стала проблема забруднення водного середовища.
- Приблизно 500. млн чоловік нашої планети страждають від нестачі питної
води.
- У процесі виробництва щороку у світі до річок, озер, морів у середньому
викидають до 6,5 млн м(куб) забрудненої води, а це десятки тон шкідливих
речовин.
- За ступенем водо забезпечення Україна посідає одне з останніх місць в
Європі. Водні ресурси в Україні використовуються, а отже, і забруднюються,
у декілька разів інтенсивніше, ніж в інших країнах.
- Сьогодні проблема забезпечення людства прісною водою дедалі
загострюється. Якщо у стародавні часи її споживання на душу населення
становило 12-1 8 л на добу, то сьогодні - від 200 до 400 л. Передбачається, що
до кінця XXI століття потреба у воді зросте ще в 1.5 рази.
- І тому ми, як майбутнє нашої країни, повинні осягнути істину свідомістю і
серцем, розумом і почуттям: доля природи – наша доля. Якщо все зробити
для того щоб використати останній шанс і допомогти рідній природі, то
можна продовжити жити.
Ігрова ситуація
1. Пропоную створити експедицію по пошуку чистих джерел води. Хто
хоче в цю експедицію. (Діти викрикують: Я! Я! Я! ...) Згода. Ми тепер
експедиція.
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2. А я знаю як ми назвемо цю експедицію – «Джерело»! Підходить?
(Діти ствердно кричать так, так, так.)
3. Все класно ! Ми йдемо на пошук джерел ! А я знаю, як шукати. Я знаю,
як шукали в давнину джерела. Дві гілочки вербові тримаєш перед собою і
йдеш, якщо вони зійшлися і перетнулися, значить там є вода.
4. Тепер можна і приладами користуватися.
5. А я знаю таких людей, які вміють це робити, мають відповідні знаряддя і
їх можна запросити з собою в експедицію.
6. Почнемо з того, що віднайдемо те джерело, яке,мені розповідала бабуся
було тут недалеко, але десь зникло. І якщо ми його знайдемо, це буде наш
перший успіх.
7. Всіх нас хвилює доля джерел та малих річок.
8. Без малих річок неможливе існування і великих.
9. Разом з тим, вони знаходяться у занедбаному стані.
Учень. А чи відомо вам , що малі річки формують 60 % водних ресурсів
Полісся. Саме на малих річках люди будували млини, створювали ставки для
розведення риби, брали з них воду для зрошення полів.
Учень Сьогодні ж малим річкам не приділяють належної уваги у деякі з них
скидають неочищені стоки підприємств, перетворивши їх на придатки до
міської каналізації. Деякі взагалі зникли, їх пустили підземними трубами.
Учень. Горе! Горе! Біда!
З річки зникла до краплі вода!
Нівкого! Ніде! Ні краплини!
Доживаємо останні хвилини!
Посилаємо у всесвіт сигнали СОС
Не працює у селі жоден насос.
Катастрофа!
Ні в відрі, ні в крані, ні в криниці,
Не залишилось ні крапельки водиці.
Мабуть наступає кінець світу.
У результаті зникнення річок їхня назва залишається лише в назвах вулиць,
місцевостей. Ось як поетично Ліна Костенко описує цю проблему:
Учениця.
Ще назва є, а річки вже немає.
Усохли верби, вижовкли рови
і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви.
..Куди ти ділась, річенько? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни,
і світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками
Лелека зробить декілька кругів,
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Очерети із чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів...
Не хотілося б, щоб така доля спіткала малі річки нашої Річиці: Грузьку та
Квосу. Щоб не жалкували ми за ними …
Учень Що можуть зробити у цій справі одна людина чи група людей? Багато, якщо
не сидіти, склавши руки.
А ось конкретні справи наших рук:
 Ми маємо бути поруч з дорослими у справах по збереженню природи.
Звичайно, ми ще не в силі зупинити тих «природолюбів№, що вивозять
ліс
машинами, відкривають пилорами, зривають рідкісні квіти. Але ми
вивчаємо закони, які нам допоможутьіз цим боротись.
 Ми виступаємо з різними програмами на екологічну тематику в селі.
 Ми є учасниками всіх екологічних заходів, які проводить наша школа..
 звільняємо берега річок від сміття;
 Юні екологи нашої школи беруть активну участь в акції
"Джерельце". На території нашого села є 4 джерела. Вони знаходяться під
нашою охороною;
 садимо дерева;
 З 16 лютого розпочав свою роботу екологічний проект «Чиста вода - наше
чисте майбутнє». У класах були проведені лекції, показані фільми, проведено
конкурс плакатів;
 Учнями школи була проведена пошукова робота по збиранню розповідей
старожилів про стан водних ресурсів нашого села у давнину, і як вони
змінилися сьогодні. Знайдено легенди, прислів’я, загадки, приказки, пісні та
вірші, де оспівується велич і краса джерел, річок, озер. Учениця 8 класу
Кривчик Вікторія
написала вірш «Роздуми біля річки», який був
опублікований у шкільній стінгазеті. Учні 7-8 класу провели цікавий
конкурс «Що ми знаємо про воду?», вікторину «Світовий океан та
збереження водних ресурсів» під час якої використовували мультимедійні
презентації на тему «Вода на Землі.»
Учень. Йдемо ми спокійного літнього дня полем, а пити так хочеться. Хоч би
десь невеличке джерело, та вода холодненька. Припадемо ми до нього, п'ємо
цілющу воду і набираємось сили.
Учень. В Україні безліч криниць, відомих, безіменних. Подорожуючи по
Україні, неодмінно попадеш до криниці, з якої пили воду: Олекса Довбуш,
Устим Кармелюк, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький. Історія свідчить,
де була вода, там зводилось житло людей, обживались землі, оздоблювались
колодязі. Можливо, так розпочало існувати і наше село.
 Пропонуємо суддям
водички скуштувати із наших Річицьких джерел.
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 Пийте на здоров'я чисту джерельну воду.
 Нехай ця жива вода додає вам духовної сили і краси.
 У народі кажуть:
- Скільки криниць на землі, стільки й зірок на небосхилі. Якщо вам
доводилось бачити, як падає зірка – знайте, то десь засмутилось джерело.
Отже, щоб не згасали зірки,оберігайте живі криниці.
Учень. Давайте будемо пам'ятати про те, що за нами прийдуть нові покоління, для
яких ми маємо зберегти в чистоті наші річки, озера, джерела.
Учень. То ж об'єднаймося всі разом — і державні, і громадські організації, і кожна
людина зо к р е м а і захистимо, збережемо те, що дісталось нам у спадок, і не
допустимо реквієму по наших річках. Адже річки, озера — це «кров землі», а хіба
можна без крові жити?! –
Всі. Хай вода у хатині, хай вода у родині,
Хай вода в Україні чистою буде завжди!!!
ПІСНЯ «БАТЬКОВА КРИНИЦЯ
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Традиції — це не просто історія наших
бабусь та дідусів, це елементи цілої культури,
що передаються від покоління до покоління і
зберігаються століттями.
Традиції тією чи іншою мірою і в тих чи інших
формах присутні в будь-якому суспільстві
і практично в усіх сферах культу
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Різдвяний вертеп(сценарій)
Вертеп приходить під оселю і співають, а козак за цей час іде в хату
позволятися.
Увійшовши до хати, вийняв з піхов шаблю і по лицарськи підняв над головою.
Козак: Вечір добрий, господарю
Славна господине!
Ми несемо гарні вісті по всій Україні.
Як Різдво Христове у господній славі,
Народилась молоденька Вкраїнська держава.
Дозволь господарю, дозволь господине
прославляти святе Різдво у вашій родині.
В урочисте свято чи пустите в хату нас з вертепом нині?
Господарі запрошують
Слава Правді!
Слава Волі!
Слава Україні!
Увесь вертеп із звіз дою заходить до хати, колядують.
Пастух 1: Ми пастухи і хлібороби
Віками спини у неволі гнули
Не згасла віра у народі
Що ми спасителя діждали.
Пастух 2: Хоч нас кували, мордували,
Морили голодом, стріляли,
З темниць в Сибіри висилали
І помолитись не давали
Пастух 3: Та ми молились крадькома
Хоч навкруги була тюрма.
Пастухи (1,2,3): стають на коліна, простягають до Бога руки і разом
Дай нам силу муки пережить
І діждатись Різдва Святого
Боже, Україну збережи,
Господи помилуй нас!
Вертеп: всі стають на коліна, хрестяться і разом урочисто промовяють
Дай нам силу муки пережить
І діждатись Різдва Святого
Боже, Україну збережи,
Господи помилуй нас!
Пастух 1:(підвівся з колін)
На небі спалахнуло диво –
Ясна зоря, свята надія
Пречиста діва народила
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Для нас спасителя Месію!
Пастух 3: Ми пастухи і хлібороби
Ми трударі – німі воли
Ми першими прийшли до нього
Ми бачили. Ми там були.
Пастухи (1,2,3):разом
Ми першими прийшли до нього
Ми бачили. Ми там були.
Пастух 2: Несемо радісну новину
Що сталося! Прийшла пора!
Пастух 1: Спаситель наш родився нині
Цар, правди, Волі і Добра!
Пастухи (1,2,3):разом
Спаситель наш родився нині
Цар, правди, Волі і Добра!
Ірод:виходить в короні, латах із мечем грізно
Я Ірод, я правитель світу!
Моя імперія страшна!
Ану, раби, мерщій кажіте
Де ваша радість потайна?
Ви волі смієте хотіти?
Ха-ха! Ішачити й мовчать!!!!
Вас новоспечений Спаситель
Не омине мого меча!
Показуйте оту дитину
Спастись якого наровлять
Я за єдину, неділиму
Всіх переріжу немовлят!!!
(Схопіть за горло пастуха 1)
Ану, показуйте ще нині
Поки я вас не подушив!
Пастух 1: Воно живе на Україні
(Ірод викручує руки пастухові 2)
Пастух 2: У мріях наших
(Ірод хапає за чуприну пастуха 3
нахиляє
йому
голову
і
замахується мечем)
Зауважимо, що з виходом Ірода появляється і чорт, який мовчить крутить
хвостом поміж царями, пастухами, штурхає рогами під боки. В результаті
чого царі підозріло витріщаються один на одного крадькома, щось нашіптує
Іродові.
Пастухи (1,2,3):перехрестимось, урочисто, разом.
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Козак: Священна ненько Україно,
Ти ще не вмерла і не вмреш
Ми відбудуємо руїни
В красі і щасті заживеш
Царі (1,2,3):разом
З усіх сторін усього світу
Співають могутнії царі
Несуть із радісним привітом
Різдву Христовому дари.
Цар 1: Я Вам дарю святеє миро
Щоб миром край Ваш мирувать
Щоб Ви жили в любові і мирі
І перестали бідувать
Цар 2: Три свічі Вам дарю в основі
Щоб темінь Вашу освітить
Щоб осяяло Різдво Христове
На всі народи і світи
Цар 3: А я дарю шовкові ризи
Щоб працьовитими руками
Щоб не було ні в чому кризи
Щоб у достатках ви жили
Царі (всі разом): З усіх сторін усього світу
Царі могутнії спішать
Щоб щиро з радісним привітом
Різдво Вкраїнське возвишать.
Ірод:порозпихавши всіх виходить
А хто тут каламутить воду!
Хто розпускає про свободу слух!
Хто бунтує у покірному народі
Проти моїх імперських слуг
Ірод:до козака
Це через тебе я жити не можу!
Бунтуєш проти мене всіх нікчем
І вірно підданих моїх тривог
Уб’ютебе караючим мечем
Козак:з гідністю, спокійно
Я захищаю безневинних
Хто терпить кривду і біду
За волю рідної Вкраїни
Я і на Ірода піду
Рубаються: Ірод мече, козак шаблею
За спиною Ірода появляється смерть з косою і зупиняє його.
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Смерть:Годі, Іроде проклятий
Ти порізав немовлята,
Голодом народ морив,
Піт і кров, і сльози лив.
Твоя влада все пожерла.
Зла імперія померла,
Йди зі мною ти тут лишній.
Народився Цар Всевишній
Волі, правди і добра
Сталося. Прийшла пора.
Вже Христос прийшов із неба
Щоб спасти народ увесь
Його Ангели вітають,
Його люди прославляють.
Ти хотів Ісуса вбити
Я прийшла, тобі не жити
Ірод мертвий падає
Ангел: Згинув Ірод, згинув
лютий.
Там йому катюзі бути
(до смерті)
Не підкупна, хмура, тиха
Не роби більш смерті й лиха
Забери його з-під ніг
І виходь з ним за поріг
Вийди і остав цей дім.
Смерть: Слухаюся
Ану ходімо
Злидні, смуток, жалі, болі.
Всі за мною в дике поле!
Всі хвороби і скорботи –
На сухі поля й болота!
Довго-довго у цю хату, ми не будем заглядати.
Смерть виходить і заберає за собою мертвого Ірода
Ангел: Мир Вам, люди усміхніться
І на небо подивіться
Там де ясна Зірка
Мов засвітилася надія
Там Пречистая Марія
Ісуса Христа сповиває
До серденька пригортає
З Богом розмовляє
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А дитя маленьке, ручки простягає
Щастя-долі Україні в Господа благає
Українка:виходить на центр
Я Україна, Я приходжу нині
У кожну хату, через всяк поріг,
Щоб повернулись втрачені святині
Щоб Господь бог козацький рід беріг.
Я Україна. На весь світ єдина
І щирим серцем і усім єством
Вітаю Вас в цю радісну
годину
З Великим святом зі
святим Різдвом.
Вертеп колядує.
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СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО.
Мета: ознайомити дітей з народними звичаями, з народними обрядом
Стрітення, особливостями святкування, розвивати інтерес до історії, звичаїв
народу, почуття прекрасного, естетичний смак, виховувати любов до свого
народу, до прекрасного: поезії, музики, природи; виховувати любов і
бережливе ставлення до природи.
Дійові особи: Вчитель, Учень, Учениця, Тарас, Галя, Зима, Сніговик,
Хлопчик, Дівчинка, Ведмідь, Їжак, Білочка, Фіалка, Мак,
Зайчик, Вихор, Посланець Весни, хлопці, дівчата.
Вчитель.
От і прийшов останній місяць зими – лютий. У народі кажуть: "Як
лютий не лютуй, а на весну брів не хмур".
15 лютого наша свята Церква відзначає урочистим Богослужінням
свято – Стрітення Господнє. Це свято ще раз нагадує віруючим про
найважливішу подію з життя Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої
його матері. З вірою і щирою молитвою всі християни дякують Богові за
спасіння, звертаються до Господа, щоб Він навчив їх так любити Його і
наших ближніх, як Він любив усіх людей, пожертвувавши своїм життям.
Учень.
Ще за часів, коли наш Спаситель був дитиною, існував такий звичай:
батьки на сороковий день після народження приносили до
Єрусалимської Святині хлопчика, щоб дати йому ім'я. Багаті приносили
в жертву Богові однорічне ягня і голуба, а бідні тільки два голуби.
Учениця.
В сороковий день по народженні Христа Спасителя принесла і Божа
Мати свого Первістка.
Учень.
При цьому єрусалимському Храмі жили двоє праведних людей –
Симеон і пророчиця Анна. Вони Святим Духом були натхненні і
сподівалися перед своєю смертю побачити Спасителя. І коли Мати Божа
принесла до Святині малого Ісуса, Симеон приступив, узяв його на руки
і сказав: "Нині відпускаєш раба твого, Владико, по глаголу твоєму з
миром, бо очі мої побачили спасення Твоє, яке ти уготовив перед лицем
всіх людей..."
Учениця.
Відомо, що Симеон був священиком і
благословив Марію і Йосифа, сказавши
їм, що Марія народить Божого Сина.
Учень.
При цій Святині жила також
восьмидесятичотирирічна вдова Анна.
Коли її чоловік помер, вона пішла до
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Святині і понад шістдесят років служила Богу в пості і молитві. За це
наділив її Господь даром пророцтва. Вона могла передбачити деякі
події, щоб уберегти людей від гріха. Крім того, дав їй Господь ласку
дожити до тієї хвилини, коли вона побачить Спасителя світу.
Учениця.
Всім, кого знала, Анна розголосила, що вже прийшов на світ Той, кого
багато віків чекали всі народи. Господь, Творець Неба і Землі, зробив
так, щоб Христос – Господь Спаситель прийшов на світ у людському
тілі, народився у бідності. Таке убозтво Христос взяв на себе, щоб дати
приклад людям, аби вони не нагромаджували скарбів на цьому світі, не
гордилися своїм багатством, а зберігали в собі скарб духа, який є
незнищенним і значно ціннішим та дорожчим.
Учень.
У пам'ять про зустріч побожного Симеона з Ісусом Христом церква
встановила свято Стрітення. Його давніша назва "Зимобор" або
"Громниця". Не випадково, що з перших віків у цей день християни
взяли собі за звичай влаштовувати процесії із запаленими свічками як
символом правдивого Божого світла, що ним є сам Господь Ісус
Христос.
Учениця.
На Стрітення освячували й воду, яка після цього вважалась цілющою.
Люди здавна вірять, що в цей день зустрічаються зима з літом і
змагаються, кому бути. Про символічну зустріч зими і літа є багато
розповідей, сповнених народної дотепності та гумору. Це свято
завершує зимовий цикл народних обрядів. На Стрітення люди уважно
стежать за погодою, намагаючись виявити найменші її зміни. З цим
пов'язано багато народних прикмет:
1. Якщо на Стрітення сніг зранку, буде врожай ранніх зернових,
увечері – пізніх.
2. Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай і роїння бджіл.
3. Як на Стрітення тепло й сонячно, то весна буде теплою.
4. Як цього дня мороз і похмура погода, буде рання весна.
5. Якщо на Стрітення зі стріх капає, весна затягнеться, якщо не капає
– весна буде рання і суха.
6. Громовиця – скидайте рукавиці, близько весна.
7. Як на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то чекайте ще
стужі.
8. Як на Стрітення відлига, то ще довго буде зима.
Вчитель.
Напередодні Зимобору жінки випікали обрядове печиво –
"жайворонків", давали їх дітям, щоб ті закликали весну, допомогли їй
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збороти зиму, але виносити їх можна було лише у двір. То ж давайте
сьогодні з'їмо по "жайворонку" і допоможемо весні збороти зиму.
Діти пригощають присутніх тістечками.
Тарас.
Зима чогось на зиму не подібна –
І чорна, й мокра, надворі теплінь.
На сніг біленький і на іній бідна,
А б небі чиста-чиста голубінь!
Галя.
А ген на річці продірявилась крига,
Мороз десь подівся чи втік?
Було так чудово... І раптом – відлига,
І сніг весь на вулицях зник.
Зима.
Дякую вам, діти. Мені з вами завжди весело, бо я з вами і на ковзанці,
і на гірці. То щічки вам рум'яню, то за вухо ущипну, але без усякого зла,
бо я люблю вас! Але найбільше люблю, коли Сніговика робите. Він
такий веселий у вас виходить!
Грає музика, вбігає Снігових, пританцьовує.
Сніговик.
Хто мене гукав? Я прийшов! Бо яке
ж то свято Зими, коли мене немає! Я
веселий і добрий, ану гайда
танцювати!
Діти танцюють зі Сніговиком.
Хлопчик.
От як ми багато про зиму знаємо!
Дівчинка.
А ще знаємо, що вона чарівна,
неповторна і...
Галя.
І холодна.
Тарас.
Е, ні, Галю, не така вже вона й холодна, а радісна і...
Галя.
Я знаю, що ми зараз робитимемо. Галина Костянтинівна читатиме
початок фрази, а ми закінчуватимемо риму одним словом
Вчитель.
Зима! Зима! Усякий знає,
Вона холодною буває.
Летять, кружляють, як пушинки,
Легкі білесенькі сніжинки.
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Міста чистенькі, білі села.
Зима і радісна, й весела.
Кружляють вальс сніжинки ніжні,
Зима пухка і білосніжна.
Мороз у лід озера кута,
Зима, тоді всі кажуть, люта.
А як насуне хмара сива,
Зима по-своєму красива.
– А вранці іній – от обнова!
Яка зима у нас казкова.
Зима, кажу вам, дуже гарна,
То сонячна, то дуже хмарна.
І не завадило б кожуха,
Така буває завірюха.
І горнуться всі до тепла,
Така зима буває зла.
А блисне сонечко згори,
Ото краса для дітвори.
На гірку всі біжать вони,
Несуть санчата, ковзани.
Яка ж зима? Яка вона?
Вона весела і сумна.
Вона буває і серйозна:
Суха і вітряна, й морозна.
І особлива, і чарівна,
Як королева чи царівна.
Гілок од інею не видно,
Тоді вона, звичайно, срібна.
І пташка змерзла і голодна,
Бо видалась зима холодна.
А на ставочках скресла крига,
Тоді ми знаємо – відлига.
І щезнуть вітри та морози,
Закапають з бурульок сльози.
Вона тепер така смішна,
Бо незабаром йде весна!
Зима.
Що ж, гарно ви про мене розповіли, багато знаєте. Дякую вам, діти,
час нам із сніжинками до роботи братися, щоб порадувати всіх
біленькими сніжними килимами. Скувати треба річки льодом, щоб на
ковзанах діти покатались, а то самі кажете, що незабаром весна.
Виходить під музику.
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Вчитель.
Пішла Зима виконувати свою роботу. Нехай ще потішиться своєю
владою. Хто знає, може десь по дорозі вона зустрінеться з Весною. А ми
з вами подивимось, що відбувається в царстві звірів і квітів, що заснули
на зиму.
Ведмідь (глухо).
Гуг-гу, щось довго це триває,
Холодний вихор завіває,
Зимі не видно ще кінця –
Хотів би вже збудитись я.
Їжак.
Це правда, досить того сну,
І я вже мрію про весну.
Фіалка (ніжним голосочком)
Що клопіт вам, це й я признаю,
Та важко і в підземнім краю
Всім нам, беззахисним квіткам.
Як довго стужа потриває,
Коріння нам позамерзає.
То навесні ми не зійдемо,
Від стужі марно пропадемо!
Зайчик (вбігає, сумно)
Вихор прислав мене сюди
Й велів усім переказати,
Що вічно будете ви спати.
Бо, каже він і кажуть люди,
Що ніби вже Весни не буде!
Всі (злякано).
Ой, лишенько, ой лихо нам!
Зайчик.
Велів переказати вам,
Що відтепер Зима з вихрами
Вже пануватиме над нами.
Всі (у розпачі).
Ой, лишенько, ой, лихо нам!
Посланець Весни (вбігає).
Що тут за плач, що тут за крики?
Це промінь сонця нам доніс,
Що плаче і зітхає ліс.
І що ти, Вихре, всіх лякаєш,
Що владу вже над світом маєш!
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Вихор.
А може, ні? Чи це брехня? Ні! Вже не прийде та весна!
Посланець Весни (урочисто).
Оце тобі я нагадаю:
Посланець я весни.
Мерщій іди собі звідсіль,
Зникай з лісів, зникай з полів,
Бо як не підеш по-добру...
Вихор.
То що ти зробиш? Не піду!
Посланець Весни.
Закличу сонце проти тебе
– І сам розтопишся від себе!
Вихор злякався, подався назад і зник.
Всі (втішно).
То не пусті про Весну мрії?!
Посланець Весни.
Не тратьте віри, ні надії!
Лягайте й тихо спочивайте,
Весни ясної дожидайте!
Я вже подбав, сніги упали
І землю всю поприкривали,
Щоб вас Мороз не досягнув,
Весну просив я – не забув,
Щоб цього року не барилась,
Щоб вас будити поспішилась.
Всі.
Про неї мріймо уві сні –
Привіт, привіт від нас Весні!
Посланець Весни.
Привіт Весні я передам,
А на прощання скажу вам:
Щоб духом не занепадали,
В найважчий час Весни чекали!
Всі співають веснянку "Благослови, мати!"
Благослови, мати, весну закликати!
Весну закликати, зиму проводжати!
Весну закликати, зиму проводжати!
Зимочка в візочку, літечко в човночку.
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Вчитель.
Звірята сподіваються, що Весна сьогодні переможе, і незабаром вони
радітимуть привітному сонечку.
А що ж відбувається тим часом у селі, що роблять дівчата і хлопці?
Зараз ми про це дізнаємось.
На сцену виходять діти і звірятка, прислухаються до зеленого
шуму, гомону пташиного. Найменше дівчатко виходить наперед,
простягає рученята до сонечка, Весну закликаючи.
Благослови, мати, весну закликати!
Весну закликати, зиму проводжати!
Весну закликати, зиму проводжати!
Зимочка в візочку, літечко в човничку.
Всі діти співають пісню "Щебетала пташечка".
Щебетала пташечка під віконечком,
Сподівалась пташечка весни з сонечком:
"Прилинь, прилинь, чарівна весна красная,
Як легенька хмарочка в небі ясная.
Осип луки перлами, вкритий росами,
Розлийся джерелами стоголосими!"
Щебетала пташечка під віконечком,
Сподівалась пташечка весни з сонечком.
Дівчата (після пісні).
Хлопці!
Хлопці.
Що?
Дівчата.
Чи ви, хлопці, дужі?
Хлопці.
Та ще які!
Дівчата.
Як ви такі дужі, то виносьте Зиму!
Хлопці зі звірятами виносять "Зиму" – солом'яне опудало на довгій
тичці. Дівчата за допомогою червоних стрічок зображають
вогонь. Всі гуртом спалюють опудало, промовляючи кілька разів,
від повільного до швидкого темпу:
Хай вогонь палає,
Зиму з'їдає.
З'їв вогонь Зиму. Діти, прощаючись, промовляють до глядачів:
Ми гуляли увесь день,
Побороли Зиму,
Ось які ми сильні! –
А зима розтала
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І її не стало!
Всі.
Час усім нам додому! (Кланяються, співають пісню).
Ой минула вже зима,
Снігу, льоду вже нема.
Ой нема, ой нема
Снігу, льоду вже нема.
Ой нема, ой нема
Снігу, льоду вже нема.
Прилетіли журавлі
Й соловеєчки малі.
Ой малі, ой малі,
Соловеєчки малі.
Ой малі, ой малі,
Соловеєчки малі.
Лугом квіти вже цвітуть,
Вівці травку вже пасуть.
Ой пасуть, ой пасуть,
Вівці травку вже пасуть.
Ой пасуть, ой пасуть,
Вівці травку вже пасуть.
Всі веснянку співаймо,
Весну рясну вітаймо,
Вітаймо, вітаймо,
Весну красну вітаймо. Вітаймо, вітаймо,
Весну красну вітаймо.
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