
Сценарій
проведення театралізованого свята 
«Проводи Зими та зустріч Весни»

 
(Театралізоване дійство  відбувається в центрі містечка на порозі РБК. 
Вхід прикрашений квітами та різнокольоровими кульками. 
Навколо розташовані торгові палатки, оформлені у стилі старовинних хат 
(святковий базар)з різними смаколиками:  традиційними  млинцями, варениками, 
 пампушками, пирогами, галушками, а також  різними сувенірами – виробами  

народних 
умільців. Лозунги і заклики на торгових палатках:
«Смачні вареники й пампушки у роті тануть самотужки»;
 «Нехай навколо сміх іскриться, підходьте, друзі, до крамниці»;
«Дивіться, смажені млинці – неначе сонечко в руці». 
Під час всього театралізованого дійства тривають гуляння,  пригощання всіх
присутніх. 
Перед початком свята на вулиці ходять Скоморохи,  дзвенять у бубон і 

запрошують
усіх на свято).
(На імпровізований майданчик виходять ведучі).

І Вед.: Раптовая лютнева заметіль 
У гості завітала на прощання.
Сипнула щедрим снігом звідусіль,
Мов знала, що сьогодні це – востаннє.
І тихо-тихо склалась на поля, 
Даруючи свої сріблясті мрева.
Та вже весною дихала земля,
І наливались соками дерева. 

ІІ Вед.: Весна - чи не найулюбленіша пора року не тільки в дітвори, а й в
дорослих. Адже саме на весні повертаються з далеких країн птахи, 
одягаються в   зелень дерева й левади, гаї перегукуються голосним 
пташиним співом.
 Прийшов вже час тепла і сонця, 
Ключами прилітають журавлі.
Тій радості нема і краю
На нашій … (назва району)  землі. 

І Вед.: Ось іде весна ланами, 
Перелогами, лісами.
 Де не ступить – з-під землі
Лізуть паростки малі.
На зелених, на левадах оживають квіти,
Зустрічають радо Весну і дорослі й діти.

ІІ Вед.: А зустріти її краще з добрим настроєм, з добрими людьми,
щирими побажаннями. Отож, привітання вам, дорогі земляки,
від селищного голови – …

            (Вітання  селищного голови)



І Вед.: А логічним доповненням цих щирих вітальних слів нехай стане
 музичний сувенір.  Для вас співає дует …

                (музичний номер) 
 (До мікрофонів підходять скоморохи). 

І Ск.: Спішіть усі! Спішіть усі!
Весна вас жде у всій красі.
Тому, хто серцем молодий,
Лютневий холод не страшний.
Там, де дзвенить струна,
Де чарує водограй пісень.
Там, де зорить весна
Зустрічайте святковий день. 

 ІІ Ск.: Ми кличемо до себе всіх, 
Хто любить веселощі і сміх. 
Уже дзвенять весняні дзвони,
Йде переможно світлий час.
Весна у сонячнім серпанку
Приходить в березні до нас.

І Ск.: Все прокидається по волі,
Зі сну зимового встає.
Радіє гай, радіє поле,
Земля поталу воду п’є. 

ІІ Ск: Тож благословіть, люди, весну закликати, 
Весну закликати – Зиму проводжати.
«Білосніжна Зимонько, востаннє прийди,
Ми тебе проводжати прийшли». 

І Ск.: Адже неможливо зустрічати весну, коли ми ще не попрощалися
з Зимою. А цього  року вона була  зовсім не сувора. Отож і заслужила
на нашу повагу,  вдячність і пишні проводи. Тож давайте гідно з нею
попрощаємось. Ми чекаємо на тебе, Зимонько. 

             (Грає оркестр. На конях під’їжджають Зима, Снігова Королева, 
             Сніговик,   Дід Мороз, Снігуронька).
            Сніговик: 

(Зійшовши з саней, підбігає до дітлахів  і,  потискаючи   всім    руки, говорить):
Привіт, привіт, усім привіт.
Це ви мене гукали,
Це ви на мене всі чекали ?
Дякую вам, дітки, що зліпили знов мене.
Так боявся, що без мене ця зима вже промине!
(Всі персонажі підходять до мікрофонів)

Дід Мороз:
Добрий день вам, добрі люди, 
Мій закінчується час.
Тож востаннє в цьому році
В гості завітав до вас. 



Поспішайте всі до нас,
Вже настав святковий час.
Будете ви нас випроводжати,
Бо пора Весну стрічати. 

            Снігуронька: 
Свято йде до вас велике,
Свято зустрічі з Весною.
Хай вона квітуча  й мила
Зачарує вас красою.

                        Дід Мороз:
Тож сьогодні, любі друзі, поспішіть,
Нашу Зиму й нас в путь-дорогу  проведіть.
Зима вас вдосталь  розважала,
Всі взимку новий рік стрічали.
Біля ялинки були, ігри, жарти, сміх,
Та ще й катались з гірок снігових. 

І Ск.: А ось цього року Зима не забарилась
І на наше свято особисто з'явилась.
Не хоче володіння свої віддавати,
Хоч і прийшла черга Весні завітати.
Снігова королева:
Ха-ха-ха ! Не буде свята !
Бо Весна ще буде спати.
Я її зачарувала,
Сон-сніжинку їй підклала.
Святкуватиму лиш я,
Лютуватиме Зима.
Проти мене ви безсилі,
Буде люте свято нині.     

                        Зима: (вклоняючись  присутнім)
Уклін вам, дорогі земляки!
Я – Зима, я – Віхола. Я до вас приїхала
На конях вогнистих через поле чисте.
Засніжене покривало розстеляла навкруги,
Калиною малювала щічки дітворі.
Сонечко ховала від людських очей,
І не шкодувала часу для ночей.
Та ще не всі сніги я розтопила,
Ще не всі морози відпустила.

ІІ Ск. Зажурилась Зимонька не дарма, 
Молодої силоньки вже нема.
Ти не сердься, Зимонько. Адже ти була мудрою, покрила поля й 
ліси
сніговою ковдрою, за що тобі люди дуже вдячні. Гарно в цьому 
році 



всі зустріли та провели зимові свята. Адже на Різдво ти щедро 
вкрила
земельку снігом, прибавивши дітлахам більше зимових розваг. 
Але всьому свій час.

Дід Мороз:  (розгортаючи плакат, читає). 
«Вельмишановні   присутні ! Доводжу до вашого відома наказ 
підписаний мною: у зв'язку з тим, що закінчився час правління
Зими, наказую: Білосніжній  Зимі  передати свої володіння 
красуні
Весні. Внучко, а де  ж  Весна ? Щось вона забарилась. Якщо зараз
не з'явиться – то Зима знову вступить в свої права». 

І Ском.:Диво дивне, дивина -
Де поділася Весна ?
Ми гуртом її шукали
І до сонечка гукали: 
«Подивись-но з висоти,
Де нам  Весноньку знайти».
Сонечко:
«Ось вона !  Спить у пролісках Весна.
По снігах вона блукала,
 От у лісі  й задрімала».
Не збагну, я що робити,
Як нам Весну розбудити.
SOS! Тривога !
Нам потрібна допомога !
Я промінчики   візьму.
Кину з вітром і скажу:
 «Ви летіть на нашу землю,
Розбудіть же ви нам Весну!»

ІІ Ск.: Так що не доведеться тобі, Зимонько, зараз знову приступити 
до своїх обов’язків. Поглянь, скільки людей  зібралося. І не лише 
 для того, щоб з вами попрощатися до наступного року, а й 
 Весноньку зустріти. 

Зима:
Якщо так, то  можна ми усі подивимось ще трішки на ваше свято 
і зустрінемо також радісно Весну ? Адже мені потрібно передати  
їй свої володіння.

І Ск.             Звичайно, веселіться з нами.
Весна дарує чисті плеса
Садів квітучих і пісень.
Весна пробуджує кохання, 
Тож веселіться у цей день.

ІІ Ск  . Дзвени ж, весняна пісенько,
Серпанком весняним.



Щоб нині було весело
Дорослим і малим.

 (Скоморохи загадують дітям загадки про зиму та проводять  конкурси, за 
які переможці отримують призи).
( Зима грається з дітьми у гру «Заморожу», після чого підхвалює їх та
відпускає на свої місця).

Снігурочка вітає всіх присутніх  піснею … 
                        Зима: 

Не хочеться мені лишати свої володіння
Та бачу у повітрі усмішку весняну.
Не кличу вже завії на підмогу,
А радісно даю сестрі – Весні дорогу!   

І Ск.: Примовкла заметіль, стих вітер над землею,
Зима іде від нас слухняно, а за нею
По морозі молодому, по стежиночках в саду, 
По просторі лісовому спішить дівчина в вінку.
Тихше, сосни, ліс, тихіше!
Хуртовини, не метіть.
Бо Весна до нас уперше
На побачення спішить!

ІІ Ск. Скоріш, люба  Весно, до нас прибувай,
Щоб знову озвавсь соловейками гай.
Щоб знов зеленіли хлібами лани,
Від сонечка сил набирались вони.
Щоб жовті кульбаби цвіли у садах, 
А дівчата – в весільних вінках.

 Скоморохи разом: ЛАСКАВО ПРОСИМО, ВЕСНО!
(Грає відповідна музика (спів птахів, дзюрчання струмочків і т. д. Зі сторони 

парку підходить Весна у супроводі  трьох місяців, піднімаючись на поріг, розсипає квіти,  
листочки, говорить:)

ВЕСНА:
І що трапилось – не знаю,
Як могла заснути я ?!
Часу зовсім вже нема,
Свято вже почать пора. 

І Ск. Тиша сонячна, наче гойдалка,
Дні розгойдує голубі.
В Україну прийшла погодонька,
Здраствуй, Весно, уклін тобі!

                        Весна:  
Доброго дня, дорогі земляки!
Здраствуй, сестро – Зимо!
Ось і я, Весна – красна!
Літа жаркого сестра.
Зроблю крок – і сонце сяє,
Усе навколо оживає.



Іду, пробуджую від сну
Всю землю чарівну.
Починається усе з мене в цьому світі, 
І струмочки задзвенять, засміються діти.
І одягнеться земля у свої обнови
Це тому, що я – Весна, я – новобудова.  

І Ск.:  (звертаючись до глядачів). Дітки, а давайте запитаємо у 
Весни: Весно, Весно, що ти нам принесла ?   

Весна: 
На дерева цвіту, 
А на поле жита.
На травичку росу,
На дівчаток красу.
А на хлопців сили,
Щоб росли міцними.
 (Зима підходить до Весни з короваєм).

                        Зима: 
Здрастуй, сестро-Весно!
Тримай цей коровай, як знак єдності і любові ! Передаю свої 

володіння у твої ніжні, але надійні руки. І наказую: засівай поля, осипай 
зеленню ліси й гаї. Хоча витівник – Мороз ще не раз навідається до тебе у 
гості, та наша пора вже  скінчилася. 
                        Весна:

Дякую всім за гостинну зустріч! Дякую і Зимі!
Спасибі за твій наказ. От і настала моя пора. Я 
буду працьовитою і все зроблю для добробуту
своїх земляків. 
(Весна дарує всім персонажам квіти).
Сніговик:
Дякую, це так чудово:
Справжня квітка чарівна.
Квітів я не бачив зроду,
Бо живу, коли зима.
Що ж тобі подарувати
Так, на згадку… Постривай.
(Дістає вирізані з паперу сніжинки і дарує Весні).
Подивись, яка сніжинка,
Справжнє диво. Ось, тримай.

                        Зима:
Прийми від нас і це зерно, яке ми зберегли для тебе.
(віддає Весні корзину із зерном. Весна починає осипати всіх присутніх).       

                        Весна: 
Сійся – родися жито-пшениця та всяка пашниця,
падай на землю у саме дно, щоб людям добро було.
(Осипавши всіх присутніх зерном, Весна запрошує дівчаток у коло, щоб 
виконати з нею танець «Подоляночка»). 



(Весна запрошує Зиму позмагатися з нею у грі  «Перетягування канату».
Діти діляться на дві групи: одні стають за Зимою, інші – за Весною.    
Перемагає, звичайно, Весна. Зима відступає). 
 (Скоморохи з Весною проводять дитячі конкурси, ігри). 

                        Дід Мороз:
Навколо й сніги розтанули від хорошого   настрою. Але нам пора 

в краї сніжнії та морознії.  Через рік чекайте знову на нас, щоб трішки
спочити після трудового року. 

Снігуронька:
Бажаєм вам вдачі, добра і тепла
Незгоди усі хай згорають до тла.
І тільки щоб добре в житті все велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося. 

                        Зима:
Дякую вам всім за добро і ласку,
За дружбу і щирість зі мною, 
За проводи теплі весною.
Засівайте землю золотим насінням
Щоб зібрати добрий урожай.
(Зима вітає всіх присутніх музичним сувеніром, після чого Зима, Дід Мороз, 
Снігуронька, Сніжна Королева та Сніговик покидають свято).  

І Ск.: Весна вступила в свої береги,
Із квітів килими зіткавши пишні.
В зелені трави одягне луги, 
В садах розквітнуть яблука і вишні. 

                        Весна: 
Та прийшла ж я не сама,
А привела три парубки красні,
Три місяці ясні.
Місяць березень – перший красень,
Квітучий місяць всіх вітає
І травень тішить вас розмаєм.

ІІ Ск.: Подихом легким, подихом чистим
Віє на землю Весна.
Під сонечком теплим,
Грайливим струмочком
В березні плаче весна.

                        Березень:
Вибач, Весно, що не зміг
Килим з трав простелить  до ніг.
Розтопив не всі сніги,
Ще й залив низькі луги.
Хоч земля по – зимовому
Ще одягнута в сніги.
Та у березні додому 



Повертаються птахи. 
І Ск.: Та всі ми чудово знаємо, скільки прекрасних свят приносить нам

березень. А ще в народі кажуть: «Березень у зими кожуха купив, а
на третій день  продав». Або: Березень часом снігом сіє, а часом 
сонцем гріє. Березень березовим віником зиму вимітає, а весну 
весну в гості запрошує.

                        Квітень:
А я – квітень,  славний квітникар.
У мереживо хмаринок,
Я все небо одягаю.
Прикрашаю цвітом – рястом
Землю чисту аж до краю.
Тільки співи пташині почую –
Кращі квіти землі подарую.  

ІІ Ск.: І хоч буде влітку більше квітів запашних
Та для нас найкраща квітка
Наймиліша від усіх,
З лісу в дім принесемо,
І тому цей місяць квітнем
По заслузі ми звемо. 

І Ск: А ще ми знаємо таке прислів’я: «Сон на зиму відклади, а діло в
квітні зроби».

І Ск:               А чим же ти, місяць Травень
Поміж братами славен ?

                        Травень: 
Святковими піснями 
І громом над полями.
Іду і весело співаю
Дощами землю поливаю. 
Соловей гучно славить весну,
Пісня жайворонка кличе у поле.
Буйнотрав'ям вкрилась земля
Травня подих вже віє простором.

ІІ Ск.: А ще в народі кажуть:«Травень ліси прибирає – літо в гості закликає».
(Скоморохи загадують дітям загадки)
(Весна з місяцями радять усім присутнім  загадати бажання та 

скуштувати коровай, пригощаючи їм усіх). 
І Ск.: Ось ми й Зиму провели і Весну зустріли. І весняні  місяці у гості 

прибули до нас.  А опудало ми й досі  тримаємо. Чи не пора нам 
його спалити ?
Весна:
А чи знаєте ви, щоб звільнитися від негараздів – потрібно пройти 
древній обряд  очищення. А саме: напишіть на папірці про всі 
свої неприємності і киньте їх у вогнище, в якому горітиме 
опудало.



(Стіл з папірцями та ручками  заздалегідь  приготовлений.)
Опудало зими спалімо
Весні шлях простелимо.
Пісень співаємо, 
Весну вітаємо.

                    (  Палять опудало).

ІІ Ск.: І нехай у цьому вогні згорають усі негаразди людські.  Хай ваші душі 
відкриються  для добра, творчості,   краси та любові. 

 (Коли горить опудало, скоморохи з Весною та місяцями запрошують усіх     
                          дітей до хороводу кругом вогню).
ІІ Ск.: А тепер оголошується конкурс «Дістань Приз», під час якого будь-

хто з бажаючих   міг залізти на кількаметровий стовп і зняти приз.
                                    Весна:  

Ну що ж повеселилися ? А тепер мені потрібно приступити до 
своїх обов’язків.
У гарний день, у гожий час, 
Нехай сонце гріє вас.
Нехай дощик в гості ходить,
І з собой веселку водить.

І Ск.: Всі ми зиму проводжали,
Красну весну зустрічали.
Весно, уквітчай наш край,
Дай нам добрий урожай.
Бери, Весно, ключі, обійди землицю,
Зігрій сонцем, освіти травицю
На майбутнє жито на теплеє літо. 

Весна
Піду я далі лугами й лісами,
Встелю землю килимами.
Я теплом людей зігрію
Та здоров'я їм навію.
З рідним словом щоб зростали,
Щоб звичаї пам’ятали. 
(Весна і місяці залишають свято).

ІІ Ск.: Ми приєднуємось до побажань Весни ! 
Всім бажаю вам здоров'я і успіхів
У роботі, у навчанні, у відпочинку, і в коханні, 
І в сімейному житті, щоб цвіли і багатіли, 
Гості наші дорогі. 

І Ск.: Ось і настала пора Весни. Отож вона залишається з нами. А ми
запрошуємо всіх продовжувати наші   святкування. 
( Скоморохи проводять конкурси)  
(По закінченню конкурсів на сцену виходять ведучі).

ІІ Вед.: Вітаємо ще раз з весною вас, друзі!



Хай щастя з вами завжди буде.
Хай буде вдома всього роздолля
На любов, на згоду, на добру погоду.

І Вед.: Весна святкує перемогу – 
Раніше сонечко встає.
Струмок знайшов собі дорогу – 
Цілющу воду всім дає.
Всю землю красно заквітчала – 
Природі стало не до сну !
Там, де нога її ступала,-
Вітали дівчину - Весну!
(Муз. номер)  

І Вед.: Тож ще раз, зі святом вас. Теплих посмішок, радісних облич,
чудового настрою, бо  у нас свято, бо у  нас Весна.
Сьогодні ми прощалися з Зимою,
Нагрянув і її останній день.
Радіємо, що стрілися з Весною
Й співаємо від радості пісень.

ІІ Вед.: Яке то щастя весни зустрічати,
Пташині хори чути навесні.
Любити світ і радість відчувати,
Ловити перші промені ясні.

І Вед.:   Тож прощавай зима холодна сніжна,
Хоч не була до нас ти дуже зла.
Та йде весна квітуча гарна ніжна,
І ми усі так хочемо тепла.

ІІ Вед.: І на завершення сьогоднішнього  дійства музичним 
 сувеніром вас вітає …

По закінченню театралізованого дійства  проводиться концерт  
за участю вокальних колективів РБК,  солістів, аматорів та 
колективів СБК, СК району. 


