
Сценарій
театралізованого районного
свята «Весну закликаємо!»



Позивні свята 

1. «Веснянка» виконує народний аматорський хор «Поліський передзвін» 
(керівник Микола Никончук)

Виходить ведуча та представляє гостей свята. Запрошує до вітального слова
голову райдержадміністрації та голову районної ради
Перед початком театралізованого дійства звучить весела музика, на сцену 
вибігають дівчати та хлопці
Дівчина 1: Просимо гості милі, вітаємо!

Щастя вам та радості бажаємо
Хлопець 1: Ласкаво просимо, будьте як дома

Знайомтесь з усіма, хто вам не знайомий.
Хлопець 2: Гей, хто веселитись бажає?

Тут вас щось цікаве чекає!
Дівчина 2: Ми кличемо до нас всіх,

Хто полюбляє забави та сміх!
Дівчина 3: Справу важливу робимо ми - 

Скликаємо на свято останнє зими!
Всі разом: Масляна щедра гостей всіх вітає,

Млинцями смачними всіх пригощає!
2. Пісня «Масляна» виконує  фольклорний  колектив  «Любавушка» РБК 

(керівник Любов Пастушенко)
Хлопці та дівчата сміються : Ха-ха-ха! 
Дівчина 3: Гляньте-но, скільки навкруги народу зібралося!
Хлопець 3: А чого вони зійшлися, самі мабуть не знають. Краще б удома 
сиділи.
Дівчина 4: Хто ж  млинців не хоче.
Хлопець 4: Так!!! Слухай, брате, от що я знаю. Їхав мій сусід лісом у Левків на 

ярмарок. У яр спустився, дивиться – дерева хоровод водять. І всі такі 
вбрані. І чого це вони?

Хлопець 1: Так, це що! Я от що знаю. У бабки Марії миші розвеселилися, 
бігають із кута в кут, регочуть, а котові  взяли та й  вуси збрили. 

Дівчина 1: От так диво – дивина:
 Виріс ріг у кабана.

Хлопець 2: Свиня вбралася у пір’я, 
 Пси порили все подвір’я.

Хлопець 3: Хитрий лис  у курнику
Заспівав: «Ку-ку-рі-ку!»

Дівчина 2: Лізуть горобці на квочку,
 Щоб сховатись в холодочку.

Дівчина 3: А ягнята, мов коти,
Геть обсіли всі плоти.

Хлопець 4: Віл на яворі пасеться,
Дівчина 4: Кіт у кошику несеться.
Хлопець 1: А індики на воді

Плавають, мов лебеді.
Всі разом: Що таке?



Дівчина 1: А я знаю! Всі вони весну чекають. І народ тут зібрався, щоб зиму 
провести й весну зустріти. Веселі пісні заспівати та повеселитись.

/Всі сміються/
3. «Сільська полька» виконує «зразковий» хореографічний колектив 

«Юність» БК с. Троянів (керівник Валентина Дверник)
/На сцену виходять два куми: Вони підходять до «коня» — стільця, що стоїть 
на сцені/
Микола: Сіна дав коняці?
Петро: Дав.
Микола: Напував коняку?
Петро: Напував.
Микола: Так іди запрягай!
Петро: А де вона?
Микола: Так ось же вона, сідай. (Показує на стілець.)

/Підходить ще один чоловік із торбою/
Чоловік із торбою (до Миколи): Свате, а свате, підвезіть у Левків на ярмарок!
Микола: Коняці важко буде!
Чоловік із торбою: Ні, не буде! Я сяду, а торбу на коліна покладу.
Микола: Ну, коли так, то сідай.

/Микола сідає на «коняку», бере віжки й батіг/
Микола: Гаття, поїхали! Ах ви, голуб'ята, сиві, булані, посторонки рвані! Ех, 
ех! Рви купини, рівняй бугри, тримай хвости! Агов! (Стібає батогом.)
Микола: (Звертається до Петра) Петре, скажи моєму коню: «Тпру-у-у».
Петро: А сам чого ж?
Микола: Губи замерзли.
Хлопці (разом): Тпру-у-у.
Хлопець 1: А тепер, купці, виставляй свій товар! Ярмарок У нас!.
Хлопець 2: Ярмарок, ярмарок,

Веселися, люд!!
Хлопець 2: Нумо, покупці,

Відкривайте гаманці,
Кращих гостинців
У світі не знайти!

Дівчина 1: Давай-купуй!
 Вибирай-забирай!
 Не йди нікуди,
 Заглянь повсюди!

Хлопець 3: Гав не лови!
Що хочеш — бери!
Купувати спіши!
Що завгодно для душі!

Дівчина 4: Кому пиріжки?
Гарячі пиріжки!
З печі, з жару —
Три гривні за  пару!
Насмажила, напекла,
Як Килина для Петра!



Дівчина 1: Ось горішки!
Гарні горішки,
Смачні, на меду,
Насиплю до схочу!

(Виходять  три куми та розмовляють між собою)
- Куме?
- Слухаю!
- А шоб ви робили якби на вашу жінку напав тигр?
- Та ніц би не робив...
- Та як? Куме?!
- А я шо винен? Сам напав - сам хай і обороняється!
- Слухай, куме, щоб ти зробив якби на тебе в лісі ведмідь напав? 
- Я його із рушниці вбив би. 
- А немає рушниці. 
- Тоді я його ножем зарізав би. 
- А немає ножа. 
- Як немає? А де він? 
- А ти його вдома забув. 
- Не може бути. 
- Може! 
- Тоді я тікав би! 
- А він доганяв. 
- А я на дерево заліз би. 
- А немає дерев. 
- Слухай, що за ліс такий - немає дерев? 
- От такий ліс, немає дерев. 
- Слухай, ти кому кум, мені чи ведмедеві?
- Куме, а що це ви робите у мене у коморі?
- Та від собак ховаюсь. 
- А чого морда у сметані?
- Та ото ж...
- Куме, я мабуть вам куплю штори!
- Для чого? – дивується він.
- А щоб ніхто не бачив, чим ви зі своєю жінкою ввечері займаєтеся!
- Куме, а тоді я вам куплю бінокля.
- На що мені бінокль???
- А щоб ви бачили з чиєю я жінкою цим займаюсь!

4. «У перетику ходила» виконує Тетяна Харченко
/Під музику виходить Зима/

Хлопець 4: Ой! Дивіться, сама Зимонька-Зима до нас у гості йде.
Зима: Уклін вам! Поморозила я вас на славу. Задоволена моя душенька. І 

сніжком побалувала, а може, на вас ще морозцю напустити?
Хлопці та дівчата: Ні, не треба, дякуємо.
Зима: А раз ні, то порадуйте мене, повеселіть. Покажіть свою силу й 

спритність, та вдачу молодецьку!
Хлопець 1: Ну, ж бо , хлопці та дівчата, а ну, беремося за канат! 
Разом: Той, хто перетягне, найдужчим стане.



/Іде гра «Перетягування канату»/
Зима: Спасибі вам! Порадували ви мене, повеселили.
Дівчина: Матінка Зима! Спасибі тобі за сніжок, за сніжні гірки, за зимові 

канікули й свята Нового року й Різдва Христового.
Дівчина 2: Навіть за сильні морози дякуємо, на те ти й Матінка Зима.
Хлопець 2: А тепер дозволь передати владу Весні-Красній. Вона вже не за 

горами. 
/Звучить жартівлива музика,хлопці та дівчата знизують плечима та

показують  дві куми, що виходять на сцену/
Марися: Яка весна, ти бачила, весну вони захотіли.  
Килина: Та й не кажи кума. Зараз почнеться, купи насіння, сади город, ори, 

сапай…..
Марися: Ні, ні,ні, не хочу, я. Так добре було. Свято за святом, робити нічого не 

треба, лежи собі, та й лежи.
Килина: А я про що, хоч не буду ото твоїх кумонька курей ганяти з городу.
Марися: Що ти сказала кума? (підходить ближче) Що ти сказала? Моїх курей? 

А як твій підсвинок та порив у мене та попід хатою отакенні (показує  
до поясу) ями, то це нічого. А як у мене та у квітнику твоя коза, 
паскуда така, та пожерла всі чорнобривці?

Килина: Ах ти так, то передай своєму чоловікові, що більше я йому ні чарки 
горілки не наллю.

Марися: Людоньки, що ж це робиться, та до біса таку куму.
/Починають битися/

Зима: Не сваріться, дівчата, не сваріться, не личить так робити, тим паче у 
святу Прощену Неділю. Не можу я більше залишатися, треба мені йти 
на північ, спекотно стає мені у вас. Відпустіть мене та примиріться.

Марися: А й справді, весною ж тепло, все пробуджується, розквітає. Що ж це 
ми, кумонька, сваримось? Прости мене, люба.

Килина: І ти мене прости кумонька.
Обидві: І ви нас простіть добрі люди.
Хлопці та дівчата: Хай вам Бог простить.
Зима: Добре те, що добром завершується.

Тож прощавайте! Прийшла я у грудні, свята принесла у ваш дім,
Та вже чатує лютий, то ж я піду із ним.

/Зима уходить/
Хлопець: Ой, не будемо сумувати
Всі разом: Будемо весну закликати!

Прийди Весна, прийди Красна!- 3 рази
5. «Вийди, вийди, Іванко» виконує Наталія Назарчук

/Під весняну мелодію виходить Весна/
Весна: Я, Весна, Весна-красна! Розбуджую я квіти, луки і ліса, 

Принесла я щастя в кожен дім, та дарую радість вам усім.
Хай теплою стане земля, заквітнуть дерева, ліси і поля,
Нехай засяють кохання зірки, хай сонце палає на всі віки.
Прийшла до вас із Масляною, з добром,
З сиром, маслом, пирогом,
Ще з млинцями та вареничками! 



Дівчина: На Масляну співайте, грайте, 
Всі разом: Всіх млинцями пригощайте!
І хлопець: Грайте музики, танцювати хочеться!

6. «Хлопці, молодці» виконує народний аматорський гурт «Джерела» 
(керівник Михайло Машковський)

Хлопці та дівчата: З Масляною вас! З Масляною!
Дівчина 1: Щастя вам!
Дівчина 2: Кохання!
Дівчина 3: Усмішок!
Дівчина 4: Здоров’я!
Весна: Нехай всі негаразди, невдачі зникнуть в полум’ї назавжди, нехай святий 

Вогонь очистить Землю нашу і завжди буде мир і злагода.
Всі: На щастя, на здоров’я, на добру Масляну!
Фінал. 

7. «Ой, Масляна прийшла» виконують всі учасники театралізованого 
дійства

Районний Будинок культури села Сінгури


