
                     Неповторна краса вишиванки                                                                     
Ведучий: 

Доброго дня всім, хто тут зібрався нині!                                                                 

доброго дня всім, хто в гості завітав!                                                                                          

Ведучий :  

Доброго дня, великій цій родині!                                                                     

Шановні гості, ми вітаємо вас                                                                                                           

Ведучий:  

Людина і праця, людина і пісня , людина і витвір мистецтва – це                                                                                                                          

все вічне, безсмертне, щось своєрідне і глибоко вражаюче.                                                        

Ведучий: Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти,                      

здібний, обдарований.                                                                                                                 

Ведучий:  

Якщо працювати -то до сьомого поту, якщо співати -то дзвінок,                                                                                                                                                         

розложило, якщо творити щось -то неповторно, захоплююче.                                             

Ведучий: 

 Одному з видів українського народного мистецтва -вишивці                                                                                                                       

присвячене наше свято. Щиро запрошуємо Вас полинути в                                                    

прекрасний світ народної вишивки , щоб дізнатися більше  про наші                                 

традиції , обряди , культури та історію.                                                                                        

Учень 1:  

Мальви і калина – це моя країна,                                                                                     

Це моя барвиста люба Україна!                                                                                            

В ній щебече птаха пісню на світанку                                                                                                  

І вдягають люди гарні вишиванки!                                                                                                       

Учень 2:  

Соняхи й волошки квітнуть на матусі,                                                                  

В чорнобривцях плаття гарне на бабусі,                                                                            

В вишиванках тато з дідом, дубочки, 

Вишиті сорочки одягли синочки! 

Учень 3:  

Так цвітуть на людях українські квіти, 

Щоб росли щасливо в Україні діти! 



Ведучий:  Україна – це чарівний і благодатний край, і в ній із сивої 

давнини живе мудрий і добрий, творчий і натхнений народ. 

Ведучий: Саме тому, мабуть, наш народ і подарував світові 

неповторну українську вишивку, за якою нас упізнають в різних 

куточках світу. 

Ведучий: День вишиванки започаткувала 2007 році студентка 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Леся Воронюк. Українці її ініціативу підтримали: кожного третього 

четверга травня місяця і громадяни України, й українці за кордоном 

одягають вишиванки. Цим вони виражають свою громадянську 

позицію, проявляють високу культуру та духовну свідомість. 

Учень 4: Узор вручну, широка планка, 

                 Легенький запах ковили. 

                Моя сорочка вишиванка, 

                 Вся ніби сплетена з трави. 

Учень 5:  Дніпра потоки, степ, простори, 

                  По лівій, правій стороні. 

                 Червоно-чорні всі узори, 

                  Мережив ряд на полотні.   

Учень 6:  Традицій пласт, легенди роду, 

                  Духовний символ, оберіг, 

                  Калини кущ, дівочу вроду, 

                  На полотні все хтось зберіг. 

Учень 7:  Прості орнаменти народні, 

                  Тягучі, як пісні з степів. 

                   Все актуально і сьогодні, 

                   Хоча прийшли з далеких днів. 

Пісня «Вишиванка» 

Ведучий: День Вишиванки започаткований лише кілька років тому, 

став уже традицією і справжнім народним святом. В цей день 

дорослі і діти вдягають вишитий одяг, у містах і селах проводять 

паради вишиванок, традиційними українськими орнаментами 

прикрашають автомобілі, одяг, сумки, аксесуари, тощо.  



  До дня вишиванки вчителі та учні нашої школи підготували 

інсталяцію  «Я люблю Андріївку», прикрашену різним орнаментом. 

Ви, МОЛОЦІ! 

……….Ми Андріївці! 

Ведуча:  Йдучи з батьківського порогу, пам’ятайте, звідки ви родом, 

татове слово, мамину пісню. 

Ведуча: Як добре, що з’явилося ще одне свято, яке об’єднує всіх 

українців. Пам΄ятаймо про своє коріння, носімо вишиванки,  

єднаймось не лише в національні свята, а щодня, щогодини, бо ми 

всі одна родина. 

Ведуча: Блакиттю і житом увінчаний край, 

                Колиско моя, Україно! 

                Прошу, назавжди всіх людей об’єднай 

                Любов’ю сердець воєдино!    

Ведуча: Щоб брат біля брата, захід і схід,        

                Всі разом пліч-о-пліч стояли, 

                Молилися щиро, як люблячий рід, 

                Й пісні всі єдині співали.    

Ведуча: Україна співуча країна. 

                Тож запрошуємо всіх на конкурс Патріотичної пісні. 

Ведуча: Наш конкурс оцінюватиме компетентне журі: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ведуча: Пропонуємо розпочати наш конкурс і першими 

запрошуємо учнів класу………  

    Виступ учасників конкурсу. 

                                                                                                                                                                    

Ведуча: Найголовніша пісня нашої країни – це Гімн нашої держави. 

Звучить «Козацький марш», виноситься прапор. Діти початкової 

школи, тримаючи прапор, виконують Державний Гімн України.  

Ведуча: Школа, для виконання Державного Гімну України, струнко!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


