Українські вечорниці
За сценою музика «Ой, у гаю, при Дунаю», презентація краєвиди
України.

Ведуча (Волкова К.): Україна! Країна смутку і краси, радості і печалі,
розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світять яскраві зорі. Це
історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя,
свідками чого є високі в степу могили, обеліски та прекрасна на весь світ
народна пісня.

Ведучий( Юра): Українська пісня!…Хто не був зачарований нею, хто не
згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою юність красиву і ніжну.
Який митець не був натхненний її мелодіями!… Яка мати не співала цих
легких, як сон пісень над колискою дорогих дітей своїх? Українська пісня
– це бездонна душа українського народу, це його слава.

Ведуча: Співа Дніпро, відлунюють Карпати
Цей голос чути селам і містам
Ми хочемо усіх вас привітати
Здоров’я й щастя побажати Вам.

Ведучий: Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!
Моя Вкраїно щиро промовля.
Ласкаво просимо!! Ласкаво просимо!!
Братерством наша славиться земля.

Ведуча: Добрий вечір, добрим людям

Радо вас вітаємо.
Українські вечорниці
Ми розпочинаємо!

На сцену виходить господиня з хлібом-сіллю.
Господиня
Добрий вечір, щедрий вечір!
З щастям, любі друзі!
Честь і шана людям сивим,
Працьовитим і дбайливим.
Слава мамам і бабусям,
Слава хлопцям і дівчатам,
Неспокійним і завзятим.
Гостей дорогих ми вітаємо щиро
Прийміть каравай наш із жита, пшениці
Лакаво всіх просимо на вечорниці!

Господар
Українські вечорниці
Починаєм перший раз
Хай веселий сміх іскриться
У серці кожного із нас!
Хай дзвінке, веселе слово
Пружно рветься в небеса
Наша пісня пречудова
Хай ніколи не згаса!

Кланяються. Господиня дає гостям хліб-сіль.

Ведучі виходять. На сцені з’являється господиня вечорниць, починає
застеляти скатертиною стіл, чепуриться, сідає до столу.

Господиня: А ти пам’ятаєш, яка я була молода?
Господар: Була – була!
Господиня: А красива яка була?
Господар: Була – була!
Господиня: А яких пісень ти мені співав! Пам’ятаєш?
Господар: Співав – співав!
Господиня: А де ж це наша доня?
Господар: Мабуть, до свого Гриця пішла.
Господиня: Та я ж двері зачинила!
Господар: А ти пам’ятаєш, як до мене через вікно тікала? Мати тебе
також не пускала.
Господиня: Пам’ятаю, пам’ятаю! Ой! Що це ми з тобою сидимо? Зараз
вже гості до нас прийдуть.

В цей час заходять куми.
Кума: Добрий вечір вашій хаті!
Господиня: Ой, куми прийшли! Добрий вечір! Сідайте, будь ласка.
Стук у двері. Заходять дівчата, одягнені в українське вбрання.
Дівчата: Тітонько, можна до вас на вечорниці?
Господиня: Можна, дівчатка, заходьте, будь ласка!
Дівчата: Добрий вечір вашій хаті!
Господиня: І вам вечір добрий! Сідайте у нашій хаті на нашій лаві.
Дівчина: Тітонько, які у вас гості хорошїї зібралися!
Господиня: Гості і справді хороші.

Дівчата співають пісню «Зеленеє жито»

Дівчата сідають, виймають рукоділля, вишивання. Стара жінка сідає за
прялку чи веретено.
Дівчата: Сядемо, сядемо, заспіваємо
А ж усе, що тільки знаємо.
Потім підемо спати,
Щоб раненько встати.
Виконують пісню «Несе Галя воду».
Кума: Дівчата, голубоньки, душечки не крайте, веселої заспівайте.
Дівчата співають пісню «Ой на горі два дубки »
Дівчина: А де ж це наші хлопці?
Хлопці: (стукають у двері)
Добрий вечір вам, дівчата,
Та вам, молодиці,
Чули ми, що в цій хатині
Будуть вечорниці.
Господар: Хлопцям і дівчатам, і гостям у нашій хаті добрий вечір,
щедрий вечір!
Господиня: (запрошує хлопців) Хоч не знаємо – звідки ви, чи з полудня,
чи з півночі – в нашу хату зайшли, просимо, просимо всіх сідати та з
дівчатами пісню заспівати.
Виконують пісню «Ходи ж моя люба» (сценка).
Господиня: А хто з вас смішне нам щось розкаже?
Читають народні усмішки

Дівчина (підходить до одного з хлопців)
Ішов Гриць з вечорниць вночі слободою,
Сидить сова на воротях, крутить головою
Він, сердяга, як побачив, та через городи,
Заплутався в бур’яні та й наробив шкоди.

Хлопець
У Валер’янівці густо хати,
Вітер не провіє,
Сама мати ложки миє,
Бо дочка не вміє.
Дівчина
Ішов Гриць з вечорниць темненької ночі,
Сидить гуска над водою, вирячила очі,
Він до неї: гиля, гиля – вона й полетіла,
Коли б не втік осокою, була б Гриця з’їла..
Хлопці
Дівчата, давайте замість суперечок разом пісню заспіваймо.

Виконують пісню «Посилала мене мати».
Дівчина: Дівчата, щось ми вже засиділися, гайда пограємо.
Гра «Віночок»
Сусідка: Ой, люди добрі, а мій чоловік їздив в гості за Дон, так там теж
про калину співають. Хоч і кажуть: «Нема України без верби і калини», та
про нашу калину і там співають.
Вокальна група виконує пісню «При долині кущ калини»

Хлопець: Дівчата, щось нам їсти захотілось!
Дівчата: Так ми зараз вареників наваримо.
Дівчата виконують пісню «А мій милий вареничків хоче»
Хлопець
Був я друзі у Тюмені,
Добрі варять там пельмені,
Та немає краще для кішок
Українських галушок.

І пшеничні, і гречані, і на салі, і сметані
Ось які – українські галушки.
Хлопець
Був я, друзі, на Кавказі, там харчо – згориш відразу
Аж в очах зірки світились, та галушечки все снились.
І на салі, і сметані, і пшеничні, і гречані
Ось які – українські галушки.
Господар
Любі друзі, поспішайте до нас в гості, завітайте,
Будемо ми вас частувати, варенички подавати.
І на салі, і сметані, і пшеничні, і гречані
Щоб цей вечір пам’ятали, ще й на торік завітали.
Пригощають гостей варениками.
Господар
Думи у вас притомилися
Ніжки до танцю самі просилися
Гей, музики, гарно грайте
Серце наше звеселяйте.
Хлопець
А ну, вжарте, музики,
У мене нові черевики
Всі до танцю, веселіше
Не шкодуйте підошов.
Дівчина
Люди добрі, бачите, оце парубки, так парубки! Не то що наші
халамидники.
Дівчина
Не кажи, Солохо, мій чоловік тільки й знає, що по шинкам вештається.
Моя воля, я б його на базар, та й продала.

Пісня «Ой там, натовчку, на базарі »
Всі
Наші вечорниці вже кінчати час
Кращі побажання ви прийміть від нас
І в вас, і в нас хай буде гаразд
Щоб ви і ми щасливі були.
Прощавайте, друзі, низький вам уклін
Доброго здоров’я зичимо вам усім,
І в вас, і в нас хай буде гаразд,
Щоб ви і ми щасливі були
Господиня
Бувайте здорові, живите багато
І ще приїжджайте до нашої хати.
Кланяються.

