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Дійові особи:
Мати-Україна — вихователька, учителька
Верба — дівчинка
Писанка
Пасочка
Хлопці-козачата
Дівчатка-україночки
Представники народів України* (хлопчик та дівчинка в національних костюмах):
 Росіяни
 Білоруси
 Євреї
 Поляки
 Німці
* Дійових осіб — представників народів України можна вводити у сценарій в різній
кількості і залежно від етнічної розмаїтості регіону. Дуже делікатно і толерантно
підходити до представників інших релігій та віросповідань і, за потреби, знайти їм
достойне місце у святі. Пам’ятати, що ми найдосконаліша і найтолерантніша нація на
землі, що сповідує взаємну повагу до усіх народів, які проживають на нашій українській
землі.
Зала чи ігрова кімната святково прибрані вербовими гілками, вишиваними рушниками, на
вікнах наклеїти писанки-витинанки. Збоку сцени стоїть невеликий стіл, накритий
вишиваною скатертиною. На столі у кошичку лежать розмальовані дітьми писанки, які
вони наприкінці свята роздадуть батькам; стоїть паска, а збоку лежить вербова
гілочка. У залі панує атмосфера свята і гармонії…
Звучить з-за сцени голос Матері-України на фоні веснянки «А вже весна красна…»
Вийшла дівчинка із хати
Весну красну привітати.
Скільки простору навкруг!
На травичку манить луг.
Гей, Уляно, Галю, Зіно!
В хоровод мерщій ходімо.
Он Івасик і Тарас,
Сміючись, біжать до нас.
І радіє все довкола.
Ширше, ширше наше коло,

Лине пісенька дзвінка,
Дітвору із хат склика.
Дітки співають пісеньку «Гаївочка», слова Ярослави Дмитрів, музика Лесі Горової.
Встали разом в коло, співаєм весняночку,28
Вінком заквітчали ми найкращу панночку.
Заплели в віночок стрічки веселкові,
Зазоріли щастям очі барвінкові.
Приспів:
Співаночко, весняночко із сивих давніх літ!
Лети тепер веселиком на захід і на схід.
Танцюємо, кружляємо і радість всім несем,
Співаночку, весняночку ми по землі ведем.
І співають з нами трави й квіти в лузі,
Про щасливу долю і про добрих друзів,
Про дзвінкі струмочки, солов’я в калині,
Про весну і радість в рідній Україні.
Приспів:
Співаночко, весняночко із сивих давніх літ!
Лети тепер веселиком на захід і на схід.
Танцюємо, кружляємо і радість всім несем,
Співаночку, весняночку ми по землі ведем.
Виходить на сцену Мати-Україна:
Вдягла весна вишивану сорочку,
Умившись і звільнившись від турбот,
І підіймає ясні українські очі
До вищих, до церковних позолот.
Великдень всіх нас на гостини просить,
Малює сонце полотно небес,
І писанку, як усмішку, підносить.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Писанка:
Я, писанка барвиста,
До вас прийшла на свято,
Узори колористі
Творили всі малята.
І на боках у писанки
(показує на свої вишиті рукави)
Змальовані всі пісеньки,
Що їх весна співала,
І діточок навчала.
Дівчинка-україночка:
І Велик День всміхнеться.

На світ весь — писанками,
Що ми старанно вчились
Розписувать від мами.
Разом намалювали
Ми «дерево-родину»,
А ще — «волове очко»
І неньку-Україну.
Хлопчик-козачок 1-й:
Яєчко — розмальоване, барвисте,
Ним тішиться і старець, і дитя,
Творіння рук святе і чисте,
Маленький символ нашого життя.
Хлопчик-козачок 2-й:
Творіння Божої краси у мить натхнення,
Весна… Великдень… Боже Воскресіння…
І писанка — як серця одкровення,
Як Боже й людське трепетне творення.
Виходить Верба, тримаючись за руку із Пасочкою (звучить веснянка «Вербовая
дощечка, вербовая…»).
Верба:
Я — вербиця золота,
Здавна в честі у народу,
На Великдень розцвітає
Моя ясна врода.
Й б’ють по спинах у неділю
Гіллячком вербовим.
І бажають всім здоров’я,
Із сміхом й добрим словом.
Кажуть, що верба б’є, не заб’є,
А за тиждень ждуть Великдень,
Будемо їсти Паску, ковбаску,
І мати усі Божу ласку.
Пасочка:
Здавна хліб святий при святі
На почеснім місці в хаті.
Сонцем сяє на столі
На Різдво і при Великодні.
На Різдво — калач різдвяний,
Що ввібрав тепло рук мами,
На Великдень — хлібчик-Паска,
З нами завжди — Божа ласка.
Звучить пісенька «Великдень…», слова Ярослави Дмитрів, музика Лесі Горової.

Весна, верба, вінок, тепло, Великдень.29
Великий день, Великий день, Великий.
Все прокидається зі сну, все воскресає,
І Україну нам Господь благословляє.
Приспів:
Як віримо у Бога, так віримо в Великдень,
Прийде до нас надія, у день той, що Великий.
Воскресне гай і поле, воскресне мій народ,
І прийде знов на землю із неба наш Господь!
Весна, верба, вінок, тепло, веснянка,
Солодка пасочка і писанка-крашанка.
Радіє пташечка, співаючи нівроку,
Душа радіє й пританцьовує щороку.
Приспів
Хлопчики та дівчата в українських костюмах, разом з ними на сцені співають
представники етнічних меншин, одягнуті у національні костюми (хлопчик та дівчинка:
росіяни, білоруси, поляки; євреї, німці…)
Хлопчик-росіянин (вказуючи на своїх друзів — слов’ян):
Нас дев’ять слов’янських братів,
З одного вийшли джерела,
І разом — сотні ми років,
І в нас одна мати-земля.
Дівчинка:
Усі ми — діти України,
І в час святковий, в час чудес
Просімо Бога у молитвах,
Щоб Дух єднання в нас воскрес.
Хлопчик-білорус (тримає дівчинку за руку):
Весна ступила на поріг і проситься в наш дім.
Великий день, великий час любов дарує всім.
Святая паска на столі, ми славимо Христа,
Один в нас Бог, одна в нас доля, одна на всіх земля.
Дівчинка:
Нехай це свято принесе нам щастя,
Добро і злагоду у кожен дім,
Нехай усе нам в цьому світі вдасться,
Створити радість й щастя й жити в нім.
Хлопчик-німець (тримає дівчинку за руку):
Ми славимо Христа і чудо Воскресіння,
І Великодні славим калачі,
І чемним діточкам священний кролик,
Приносить яйка й подарунки уночі.

Заходить у господу тихо-тихо,
Усе він знає і усе він чув,
Із книги він чарівної читає,
Хто вчитись не хотів, хто — чемним був.
Дівчинка:
Хай сонечко з неба в день свята
Несе лише радість додому,
Хай щастя цвіте в вашій хаті,
І щедрою буде хай доля.
Хлопчик-єврей (тримає дівчинку за руку):
Христос — пророк із нашого народу,
Він на землі за нас гріхи всі відкупив,
І Мати йде Його від роду і до роду,
Щоб захистити тих, кого ще Син не захистив.
Дівчинка:
Ми хліб святий їмо у спільній хаті,
Що зветься Україна й є нам мати.
Шануймось і любімося усі,
Бо ми — брати на вкраїнській землі.
Україна-мати (обнімає діточок за плечі):
Весна гаптує золоті узори30
На крутобоких стегнах писанок.
В молитві піднімаєм взори
До куполів й вкраїнських гаївок.
Верби розквітлої благословення
Нам Великоднім дзвоном із небес
Принесли ангели на крилах зрання:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Радіють люди, бо тепла діждали.
Земля зерном вагітна, аж бринить.
Грозою першою ліси очиці вмили,
Бджола у борті дружно стугонить.
Веселі діти і щаслива мати,
І за столом святковим вся родина.
Нехай так буде нині й довіку:
Христос воскрес! Воскресне Україна!
Усі учасники свята, узявшись за руки, виконують пісню «Великодня величальна», слова та
музика Лесі Горової.
Сьогодні всі дороги серця в Божий храм ведуть,31
Сьогодні день, коли, напевно, люди чуда ждуть.
Десятки сотень літ назад один єдиний раз
Здійснилось те, що назавжди всіх об’єднало нас.

Приспів:
У день, коли Христос воскрес,
Давайте будемо любить
Усіх, кого Господь створив,
Щоби у цьому світі жить.
У день, коли Христос воскрес,
Весни квітучая пора.
Здіймаєм руки до небес
І просимо добра.
Свячена паска на столі у кожного із нас,
Свята молитва у душі, мов сповідь кожен раз,
І радість, радість на очах від того, що ми є,
А Бог колись заради нас віддав життя своє.
Приспів
Весна ступила на поріг і проситься в твій дім,
Великий день, великий час любов дарує всім.
Нехай воскреснуть у душі найкращі почуття,
Нехай нас Бог благословить на все, на все життя.
Приспів
Мати-Україна: Христос воскрес! Воскресне Україна! Бажаємо Вам усім Щастя, Добра і
Миру! Усім нашим гостям даруємо Великодні писанки. Бережіть ці чарівні писанки, що
розмалювали наші діточки. Бо поки жива українська писанка, казали давні українці, доти
жива Україна.
Діточки роздають писанки батькам та гостям свята. Усі решта учасників свята весело
плескають у долоні і разом кажуть: Христос воскрес! Воскресла Україна

