
 

 

Розколяда 2019 

 

“Бо прийшли до тебе три 

праздники в гості” 
   

 
 

 

 

 

 

 

Підготували: 

педагог-організатор – Аксюк Н.М. 

класний керівник 11 класу – Волинюк О.Д. 

Учні 11 класу 
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Дійові особи: 
1. Ведуча 1 

2. Ведуча 2 

3. Маланка 

4. Василько 

5. Син  

6. Дочка 

7. Газда 

8. Газдиня 

 

Звучить «Щедрик, щедрівочка» 

 

Ведуча 1. Схилився за ворота вечір,  

Звізда нова зійшла на обрій.  

Той вечір завітав доречні,  

З Різдвом Христовим, люди добрі! 

Ведуча 2. Один з найзнаменитіших і найвеличніших празників святкового 

календаря, яким, власне, започатковується рік, є Різдво Христове, що в народі 

іменується просто Різдвом. 

Ведуча 1. Розпочинається воно в опівночі після свят - вечора між 6 і 7 січня. У 

давнину це була Коляда – свято народження Сонця. З прийняттям християнства 

його було приурочено до народження Ісуса Христа. 

Ведуча 2. Різдво Христове – одне з найвеличніших свят і чи не найбагатше за 

розмаїтістю народних обрядів. Красиво й велично святкується Різдво на 

Україні. 

Ведуча 1. Починається воно 6 січня святвечором, до якого родина готується 

протягом тижня. Ввечері, коли зійде перша зоря, сідають вечеряти. Вечеря 

складається з 12 страв, бо у Христа було 12 апостолів. Усі страви пісні. 

Обов’язково стравою є кутя. Нею закінчується піст. 

Ведуча 2. За вечерею збирається вся родина. Таке родинне зібрання є символом 

домашнього вогнища, благополуччя, згуртованості. Цього вечора діти несуть 

дідусеві та бабусі, своїм хрещеним батькам святу вечерю та коляду. 

Ведуча 1. Молодь, колядуючи, переходить від двору до двору, виголошуючи 

побажання здоров’я, врожаю, достатку. От як це все відбувається в нашій 

українській родині. 

 

Дійство. На сцені — стіл. Виходить газдиня і кличе дітей)  

Газдиня. А ходіть-но, діточки, до мене, будемо стіл готувати до святої вечері. 

А я вам буду все детально розповідати. (Діти сходяться, сідають на лавки, на 

стільчики). От поки ви спали ми з татом вдосвіта вогонь живий розпалили із 

дванадцяти полін, які заготовляли 12 днів, це для того, щоб цілий рік на кожен 

місяць приходило до нашої сім’ї тепло та щастя. 

Син. А кутю вже зварили, мамо? 



Газдиня . А як же, діточки! Тато ще до схід сонця приніс з криниці непочатої 

водички і ми в ній зварили дуже смачну кутю із пшениці, бо пшениченька — це 

символ вічного життя на землі. Заправили її родзинками… 

Газда . І маком, якого я натер у макітрі багато-багато. І медом з нашої пасіки… 

А мед, діточки — це символ вічного щастя святих на небі. 

Газдиня . І узваром, який ми зварили на непочатій водиці з яблучок, грушок, 

слив, вишень із нашого садочка... І все це зробили ще до сходу сонця, то ж кутя 

наша і узвар освячені самим Богом! А зараз будемо нашу хату готувати до 

Святого вечора. 

Газда . Ну, ходи, синочку, зі мною, ти у мене найстарший. Ось тобі три 

колоски, а я візьму непочату воду і підемо в хлів, худобу окропимо, 

пообсипаємо чар-зіллям, маком-видюком. Та разом і наш Дідух та сінце 

окропимо водичкою… (Тато і син виходять і повертаються з сіном і Рай-

Дідухом і ставлять його у кутку). 

Син. Так, отже ви тату кажете що вдарити сьогодні будь-яку тварину — 

великий гріх?  І що в цю ніч, опівночі, всяка німина людською мовою 

розмовлятиме з Богом.  

Газда . Так синку. Бог запитає, як їй ведеться у господаря. Якщо господар не б'є 

її і добре годує, вона похвалить його перед Богом, а коли б худоба голодна була 

і заплакала, то не поведеться йому з худобою в наступному році. А ось і 

священний Рай-Дідух і 12 в’язанок сінця, ми його постелимо і на стіл і на 

долівку. 

Дочка .І на ньому треба качатися, щоб худоба водилася. 

Газдиня . Правильно! 

Газдиня  бере одну в’язанку сінця і розкладає на стіл, а батько розкидає 

решту сіна на підлогу, діти допомагають. 

Газдиня. От, молодці, а зараз будемо стіл готуватися до Святого вечора. Ось на 

сіно постелимо цю скатертину для добрих душ 

Дочка. А по кутках розкладемо чар-зілля і часник, щоб усі були здорові, а 

дівчатка вродливі і чарівні. 

Газдиня. Правильно! А тепер накриваємо наш стіл ще однією партовиною — 

це для людей. Посеред столу ставимо книш і паляницю. 

Газда . А тоді поставимо свічку і як зійде перша зірочка, ми її запалимо. Але ми 

повинні ще не забути про всіх мертвих, яких немає з нами. 

Газдиня. Свята Вечеря — це спільна вечеря всього роду. Навіть мертві родичі і 

безвісти загинулі — всі мають у цей вечір зібратися разом, щоб трапезувати 

цілим родом. 



Дочка. Так матусенько, ми пам’ятаємо що ви нам розповідали минулого року. 

У пам'ять про своїх мертвих родичів люди ставили для них кутю та узвар на 

вікнах, розкидали варений біб по кутках, залишали немитими ложки та миски 

після вечері — «щоб душі могли їх лизати для поживи». Сідаючи на стілець чи 

на лавку, продували місце — «щоб не привалити собою мертвої душі», бо в цей 

вечір «мертвих душ з'являється сила-силенна! І скрізь вони є: на лавках, на 

вікнах, на столі та під столом ...» 

Газдиня. Правильно моя радість, все правильно! 

Дочка. А чи  обов'язково на святковому столі мають бути свічка, сіль та 

часник. А ти знаєш чому братику! 

Син. Авжеж.  

 

 Син. Горіння свічки - це свідчення віри, приналежності людини до 

Божественного світла. Свічка супроводжує віруючу людину від Хрещення до 

смерті. Це - символ готовності людини до зустрічі із Богом, незалежно від часу 

і місця, коли Він схоче її покликати до себе. 

Дочка. Сіль. Без неї не можна відчути повноти смаку страви. Так і людина не 

може творити справжнього добра, не перебуваючи в гармонії з Богом. Сіль 

вказує на внутрішню суть людини. 

Син. Часник. Його кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати 

від родини і хати злих духів. Це символ очищення від гріха, який отруює 

людське життя, символ родючості і здоров'я. 

Газда. Я  бачу діти наші з мамою поради всі запам’ятали. Тож будемо вечеряти, 

адже зараз прийдуть колядники і будуть нас вітати. А от і вони……. 

Колядують: 1 початковий клас 

                       2 початковий клас 

                       3 початковий клас 

                       4 початковий клас 

Ведуча 2. Відтак повсюди в храмах відправляють нічну службу божу. Яка 

завершується вдосвіта. 

Ведуча 1. Першими сповісниками народження Христа були діти та підлітки. 

Вдосвіта хлопчики йшли до односельців віншувати – віншувати, тобто вітати 

родичів та сусідів зі святом Різдва Христового. 

Ведуча 2. За Різдвом Христовим наступає другий празник – Новий рік, а ще він 

зветься празником Святого Василя. 

Ведуча 1. Василь приходив не сам, а з дівчиною Маланочкою. 

Виходять хлопчик Василько і дівчинка Маланочка. 

Маланочка: З новим роком вас вітаєм! 



Василько: Зичим свят веселих вам,  

Щастя, радості, миру бажаєм  

Господі дому і всім вам. 

Ведуча 2. А хто ви такі? 

Хлопчик: - Я – Василько. 

Дівчинка: А я Маланочка. 

Хлопчик: Наша Маланочка малесенька,  

Як конопелька тоненька.  

Нашій Маланочці 10 років  

Пустіть до хати, бо змерзли ноги! 

Ведуча 1. Прошу, прошу, заходьте! 

Хлопчик: Хто в цьому домі живе-поживає, того з Новим роком поздоровляєм. 

Дівчинка: Бажаєм Щастя всім в цьому домі, радості, успіхів в році Новому.  

Дітонькам (показує на учнів) –  

Добре щоденно вчитись,  

Щоб з похвалою школу скінчити! 

Хлопчик: Щастя – дорослим;  

Втіхи – малечі;  

Всім Добрий вечір,  

Всім Добрий вечір. 

Ведуча 2. Давайте защедруємо цим добрим людям  

На щастя, на здоров’я,  

На Новий рік, на довгії літа. 

 

Щедрівка  11 клас «Наша маланка» 

 

Маланочка: Будьте здорові з Новим роком, з Василем,  

З Новим роком, з новим щастям!  

Ми вітаєм знову вас.  

Свято любе, свято красне,  

Нам продовжувати час. 

Василько: З Новим роком, з добрим днем,  

З святом Вас вітаємо,  

Щастя, бадьорості бажаєм.  

У веселе наше коло, всі ми вас збираємо. 

 

Колядують колядку «В глибокій долині….»  5 клас 

Колядуємо колядку “Добрий вечір тобі пане господарю...”  6 клас 

Колядують колядку «По всьому світу» 7 клас 

 

Ведуча 1. А третій празник – свято Водохреща.  

Хай буде вам Бог у дорозі.  

При кожному перевозі. 

Ведуча 2. Свято Йордана, припадає за новим стилем на 19 січня. Воно 

відбувається обов’язково вночі, й саме освячення води закінчується до сходу 

сонця. Основні ритуали проходили на ріці, озері й взагалі на воді. 



Ведуча 1. Йордан – Водохрещі – приурочене чистителю й святителю давнини – 

воді, вигнанню зими та вшануванню і прискоренню приходу весни. 

Ведуча 2. Ми згадали з Вами свято Різдва і Новий рік. А що ж це за свято – 

Водохреще? Саме слово нам підказує, що в цей день хрестять (святять) воду. 

Візьмемо перепустку в минуле, і послухаємо, як відбувалося це свято. 

Ведуча 1. Водохреще святкували 19 січня. Опівночі вода в ріках, як вірили 

селяни, хвилюється. Були колись такі відважні любителі таємного, що ходили 

вночі на річку спостерігати це явище, але ріки в цей час, зазвичай, покриті 

льодом. 

Ведуча 2. Що там під кригою діється, то невідомо. Та вже ж набрана з річки 

опівночі (тобто рівно о 12 год. ночі) перед Водохрещам вода – цілюща. Вона 

зберігалась у ―знаючих‖ селян за образами на випадок пораження або важкої 

хвороби. 

Ведуча 1. Ще за тиждень до Водохреща колись парубоча громада прорубувала 

на річці Ополонку , випилювали з льоду великий хрест, ставили його над 

ополонкою, біля хреста будували з льоду престол. Усе це оздоблювали аркою з 

ялинових або соснових гілок, будували ―царські врата‖. 

Ведуча 2. Існує повір’я: у той момент, як священик занурює хрест у воду, всі 

чорти та всяка нечиста сила вистрибує з річки й залишається на землі, аж до 

того часу, поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. 

Ведуча 1. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом з нею попірнають 

усі чорти, що мерзли на землі. А тому побожні бабусі не дозволяли своїм 

невісткам прати білизну протягом цілого тижня після Водохреща, щоб більше 

вигибло нечистої сили від водосвятських морозів. 

Ведуча 2. А коли дівчата приносили в дім свячену воду, то брали велику миску, 

на дно клали намисто, калину, наливали туди свяченої води і вмивалися, ―щоб 

лиця красні були‖, тобто гарні. 

Ведуча 1. А ще місили дівчата тісто на свяченій воді, йшли в сад і обмазували 

тим тістом стовбури дерева. Обмазуючи промовляли: ―Щоби на той рік родили 

яблука, вишні, сливи, груші такі добрі і м’які, як тісто. 

Ведуча 2. Перед тим, діти, як пригощатися, треба випити спочатку свяченої 

води. Цим святом і закінчується цикл Різдвяних свят. 

 

Колядка “Нова радість стала” 8 клас 

Колядка « У Вифлеємі »  9 клас 

Колядка «Небо і земля» 10 клас 

 

Ведуча 1 . Щиро з святом Вас Вітаєм! І сердечно Вам бажаєм: Щоб була 

завжди надія від Андрія до Андрія. Щоб не кашляли ніколи, від Миколи до 

Миколи. Щоб стрічали світлі ранки від Меланки до Меланки. І завжди були ви 

в силі, від Василя до Василя. Щоб завжди була вам шана від Йордана до 

Йордана. І любов міцна, жадана від Івана до Івана. Від куті і від Різдва Бог 

дарує нам дива. Щоб жили щасливо в мирі, в хаті чи міській квартирі. На 

покуті, за столом були б сало з часником. Ковбаса своя, гірчиця, карасі в 

сметані, птиця. Ще й картопля не пісна, добрий келишок вина…. Щоб колядки 

скрізь лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, хай Господь 

пошле вам з неба. РАЗОМ ВСІ: ―Христос ся Рождає―  



























 


