
«ЩЕДРИЙ ВЕЧІР» 

(ЗАХОДЯТЬ ДВІ ГОСПОДИНІ) 

ГОСПОДИНЯ 1 : Щиро вітаю вас, малята, шановні гості, зі святами, що 

прийшли до нас з приходом зими. От і настав вже вечір, не простий, а 

щедрій, коли люди починають запалювати свічки, починають ходити від хати 

до хати, співати щедрівки та колядки. В руках вони несуть найяскравішу 

зірку, яка світить їм, щоб вони не збилися з дороги. Колядники несуть людям 

радість, бажають господарям щастя та здоров'я. 

ГОСПОДИНЯ 2 : Здається ми все зробили : в хаті прибрали, наготували 

різних страв. Ой, вже й святий вечір настав, а в мене ще стіл не застелений! 

ЧУТИ ДЗВОНИ. ЗАХОДЯТЬ КОЛЯДНИКИ( ДІТИ ) 

КОЛЯДНИКИ-ДІТИ: Добрий вечір, дорогі господарі, зустрічайте 

колядиків. 

ГОСПОДИНІ: Просимо, просимо, заходьте будь ласка! 

КОЛЯДА «ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ» СПІВАЮТЬ ТІЛЬКИ 3 

КУПЛЕТИ. 

КОЛЯДНИК 1:  Нині нова зірка на світ з'явилась – 

                              Для спасіння світу Діва Сина народила. 

КОЛЯДНИК 2: Радійте люди, Ісус народився, у яслах повився. 

КОЛЯДНИК 3: Будемо колядувати, Сину Божому славу віддавати! 

ВСІ: Христос народився! 

ДІТИ: Славімо Його! 

КОЛЯДА «НОВА РАДІСТЬ СТАЛА» 

Господиня 1 : Дякуємо за такі чудові колядки. Сідайте гостоньки дорогі! 

ДИТИНА 1: Перший гість, Різдво святе,  

                       Нам ялиночку несе. 

                       Разом з нами до ладу 

                       Заспіває коляду. 

ДИТИНА 2: Так, перше свято – це Різдво христове. У цей день із різдвяною 

зіркою ходять колядники і розповідають історію про народження Ісуса 

Христа. 

ГОСПОДИНЯ 2: А тепер час накривати на стіл. (до дітей) 



(НА СТІЛ СТАВЛЯТЬ СІНО, ПОСІПАЮТЬ ГОРІШКАМИ) 

ГОСПОДИНЯ 2: А в кутках на столі покладу часник, щоб усі в родині були 

здорові. 

ГОСПОДИНЯ 1: Стелимо вишивану святкову скатертину.(Застеляє зверху 

сіна, скатертину, а ще стелить сіно під стіл і діти залязять під стіл і 

квокають) 

ДІТИ: Кво, кво, кво 

            Нині святий Вечір 

            А завтра Різдво! 

ГОСПОДИНЯ 1: А це, дітки, так робили для того, щоб наступний рік у нас 

квочки водилися і було багато курчат. Несіть дідуха в хату! (ПРИНОСЯТЬ 

ДІДУХА) 

Діти, а що це таке? 

ДІТИ: ДІДУХ! 

ГОСПОДИНЯ 2: Так, це «дідух» - сніп жита, пшениці. Символ врожаю, 

достатку і добра в хаті. 

(КЛАДУТЬ «ДІДУХА» В КУТКУ НА СТОЛІ) 

ГОСПОДИНЯ 1: А тепер діти, ставте на стіл дванадцять страв, вони мають 

буди пісними, тобто без м'яса. 

(ГОСПОДИНІ ВЕДУТЬ БЕСІДУ З ДІТЬМИ, ВОНИ ЇХ ЗАПИТУЄ, А ДІТИ  ЇЙ 

ВІДПОВІДАЮТЬ, ПО ХОДУ РАЗОМ З ДІТЬМИ НАКРИВАЮТЬ НА СТІЛ) 

ГОСПОДИНЯ 1: Скільки їх повинно бути?  

ДИТИНА: 12. 

ГОСПОДИНЯ 2: А яка головна страва в Святвечір? 

ДИТИНА: Кутя. 

ГОСПОДИНЯ 1: Так, це варена пшениця, до котрої додавали мед, горіхи, 

мак, цукор. 

ДИТИНА: Родзинки(підказує). 

ГОСПОДИНЯ 2: До куті подавали узвар з сушениць. 

(ГОСПОДИНЯ ВИКЛАДАЄ НА СТІЛ МАКІТРУ І ГЛЕЧИК) 

ДИТИНА 1: Відгадайте загадку (хлопчик загадує) : 

                    Місили, місили, 



                    Ліпили, ліпили, 

                    А тоді – кіп, та в окріп,  

                    В масло та в сметану. 

ДИТИНА 2: Хто зуміє відгадати, того будем частувати! (Вареники) 

ГОСПОДИНЯ 1: Так, правильно. Господині на Святий Вечір готували 

вареники з різними начинками – з капустою, грибами, сливками. 

ДИТИНА: А які ще страви були на столі в Святий Вечір? 

ГОСПОДИНЯ 2: Голубці, риба – оселедці, гриби, квасоля – горох, капуста, 

коржі з маком, калачі, пампушки, мед, горіхи, яблука) 

ГОСПОДИНЯ 1: Перед тим, як сідати вечеряти, господар і господиня брали 

з усіх страв потроху і йшли пригощати: песика – за те, що вірно стеріг хату й 

господарство; йшли в стійню до корови, кози, коника – їх частували, а також 

курам, качкам, гусочкам давали вареної пшениці – куті, щоб усі вони були 

здорові і щоб добре велося в господарстві. 

ГОСПОДИНЯ 2: Діти, подивіться у вікно, чи не зійшла вже вечірня зоря, 

що має розповісти всім людям про велике чудо – народження Сина Божого – 

Ісуса Христа? 

ДИТИНА: Є! Зійшла зірочка. 

(ВИНОСЯТЬ ЗІРКУ) 

ГОСПОДИНЯ 1: Засяяла пеша зірка, вже час до столу сідати. Стіл вже 

накритий. 

ДІТИ ВСТАЮТЬ І СПІВАЮТЬ 3 КУПЛЕТ КОЛЯДИ «ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, 

ПАНЕ ГОСПОДАРЮ»(А що перший празник…) 

ГОСПОДИНЯ 2: А який другий празник? 

ДІТИ СПІВАЮТЬ 4 КУПЛЕТ КОЛЯДИ «ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ 

ГОСПОДАРЮ» ( А що другий празник…) 

ДИТИНА : Другий гість – то Новий Рік, 

                     Заворожить довгий вік, 

                     Щастям враз засіє нас, 

                     Обіцяє добрий час. 

ГОСПОДИНЯ 1: Другий празник – свято святого Василя або Старий Новий 

рік. У цей день ідуть сівачі від хати до хати і віншують всіх людей добром і 

щастям. 



ЗАХОДЯТЬ СІВАЧІ І ЗАСІВАЮТЬ 

СІВАЧ 1: Сійся, родися, жито – пшениця 

                  Горох і всяка пашниця. 

                  Щоб на майбутній рік, 

                  Було більше, як торік. 

                  Щоб усього було доволі,  

                  І в коморі, і на полі! 

СІВАЧ 2: Сію, сію, посіваю 

                  З Новим роком Вас вітаю! 

                  Сієм вам пшеницю, 

                  Щоб завжди була на столі паляниця. 

                  Сієм вам квасолю, 

                  Щоб була добра у вас доля. 

(ГОСПОДИНІ ДЯКУЮТЬ І ЗАПРОШУЮТЬ ЗАСІВАЛЬНИКІВ В ХАТУ) 

ГОСПОДИНЯ 2: А ще в цей день вітали всіх Васильків і Василинок, бо в 

них сьогодні іменини. Хто це до нас стукає??? 

(СТУК У ДВЕРІ. ЗАХОДИТЬ ВАСИЛЬ З КОЗОЮ. ОСТАП І МАРІЧКА) 

ВАСИЛЬКО: Господині, пустіть козу до хати, погрітися. 

ГОСПОДИНЯ 1: Діти, пустимо козу? 

ДІТИ: Пустимо! 

(ГРАЄ МУЗИКА, КОЗА СКАЧЕ ПО КОЛУ, ВОДИТЬ РОГАМИ, ТАНЦЮЄ, 

ЗАЧІПАЄ ДІТЕЙ ПОТІМ ПАДАЄ БІЛЯ СТОЛА.) 

ГОСПОДИНЯ 2: Ой, що це з козою сталося? (підіймає козі ногу – вона 

падає, підіймає козі руку – вона падає.) Ой біда! Не дихає!!! 

ВАСИЛЬКО: Дайте мірку жита, щоб коза була сита! 

                          А ще мірку вівса, а зверху – ковбаса! 

                          Коли цього мало, то ще кусок сала, 

                          Щоб коза встала і поскакала! 

(ДАЮТЬ КОЗІ ТОРБИНКУ, КОЗА ПІДІЙМАЄТЬСЯ) 

НАРОДНА ГРА «ГЕЙ, НАША КОЗУНЯ» 



(КОЗА ХАПАЄ ТОРБИНКУ, КОЛИТЬ ДІТЕЙ, ВОНИ ТІКАЮТЬ) 

ГОСПОДИНЯ 1: І пройшов третій празник, третє свято, яке завершує 

Різдвяний цикл свят. 

ДІТИ СПІВАЮТЬ 5 КУПЛЕТ КОЛЯДИ «ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ 

ГОСПОДАРЮ» ( А що третій празник…) 

ГОСПОДИНЯ 2: Христос хрещається! 

ГОСПОДИНЯ 1: В річці Йордан! 

ДИТИНА: Щедрий вечір – третій гість, 

                    Калача із нами з'їсть, 

                    В річці воду посвятить, 

                    Дітвору розвеселить. 

ГОСПОДИНЯ 2: На Водохреща святили воду, ця вода вважалася 

чудодійною, її використовували для лікування. 

ГОСПОДИНЯ 1: А перед Водохрещам є ще другий Святий Вечір. Так само 

готували пісні страви. А ще в цей вечір дівчатка ходили щедрувати. 

ДІВЧАТА ВИКОНУЮТЬ ЩЕДРІВКУ «ОЙ СИВАЯ ТАЯ ЗОЗУЛЕНЬКА» 

ДІВЧИНКА 1: Щедрий вечір, щедрівочка, 

                           Прилетіла ластівочка, 

                           Принесла усім вітання, 

                           Наші щирі побажання. 

ДІВЧИНКА 2: Вас вітаєм добрі люди, 

                           Хай вам щастя всюди буде, 

                           Вік бажаєм в мирі жити, 

                           І ніколи не тужити. 

ГОСПОДИНЯ 2: Дай Боже здоров'я, сили, добра. 

ГОСПОДИНЯ 1: Усім – на многії літа. 

 

 

 

 


