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Сценарій свята
до відзначення 25 річниці незалежності України
«Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу.»

2016

(Тихо звучить лірична мелодія, ведучі розпочинають свято.)
Ведуча № 1:
Люблю тебе, мій рідний, древній краю!
Тут все близьке і дороге мені:
Озер блакить, пісні, що линуть з гаю,
Ліси, степи і небеса ясні.
Річки і гори, моря сині хвилі,
І хвилі збіжжя грають на полях.
Тут всі стежки, усі дороги милі,
І квіти всі оспівані в піснях.
Ведуча № 2:
Люблю тебе всім серцем, рідний краю!
Несеш ти стільки щастя і тепла.
Я в світі різні труднощі здолаю,
Щоб Україна кращою була.
Серед усіх держав у цілім світі
І щоб жилося тут чудово нам.
Сьогодні незалежність сонцем світить,
Дарує мудрість молодим серцям.
Ведуча № 1: Наша рідна Батьківщина – Україна, святкує 25 років своєї Незалежності. Цей
день особливий для кожного з нас – і для дорослих, і для юних громадян молодої держави.
Ми українці бо народилися в Україні і цим повинні пишатися.
Ведуча № 2: Україна має державну символіку: Державний прапор – синьо-жовтого
кольору, який символізує мирну працю і достаток, поєднання золотого сонця і синього
неба, гармонію всього живого на землі. Державний Герб – тризуб, який бере свій початок з
часів Київської Русі і символізує волю, мир і єдність поколінь. Державний гімн – це
урочиста пісня нашої держави.
(Діти разом з вихователями, працівниками закладу та батьками проспівують першу
строфу і приспів гімну)
Дитина:
Україно, моя Україно!
Доля в тебе була непроста.
Та для мене ти в світі єдина,
Матір рідна, пречиста й свята!
Пісня «Україно краю»
Ведуча:
Чи знаєте Ви місце на Землі,
Яке легенди називають раєм?
Там ніжно так співають солов’ї
І сонце сходить день у день над гаєм.
Там гори-велетні, зелені полонини,
Глибокії моря, річки, ліси…
А зветься та країна – Україна,
Країна невимовної краси!
Жили колись в країні цій чудовій
Сміливі люди – звались козаки.

Хлопчик:
Козаки – це вільні люди.
Козаки – сміливі всюди.
Козаки – борці за волю.
За народну щасну долю
Ведуча:
Здавна на Україні хлопчиків змалечку привчали їздити верхи, стріляти з рушниці, жити в
степу. Виховували у них пошану до старших людей. Гартували фізично та духовно, аби
виростали захисниками рідного народу. Українські козаки славилися своєю відвагою,
силою, вправністю, своєю синівською любов’ю до рідної землі. Вони вміли воювати.
Вміли й розважатися – влаштовувати козацькі забави. Ви хлопчики майбутні козаки тож
запрошую вас позмагатись, свою спритність показати.
1.Естафета «Вершники»
Ведуча за бажанням дітей визначає дві команди хлопчиків. Діти стають один за одним й
імітуючи їзду верхи на конику, підстрибуючи об’їзджає орієнтир повертається і передає
коника наступній дитині. Перемагає та команда яка швидше повернеться на своє місце.
Ведуча: А тепер можна пограти усім разом.
2.Народна гра «Дощик»
Ведуча обирає ведучого-кашовара. Він з горщиком та дерев'яною ложкою стає в центрі,
ходить по колу і «варить» кашу, «вимішує»
її ложкою. Діти, взявшись за руки, ходять навколо нього і речитативом промовляють:
Іди, іди, дощику,
Зварим тобі борщику
У новому горщику.
Тобі каша, а нам - борщ.
Щоб густіший ішов дощ.
Діти зупиняються, а кашовар, заплющивши очі, обертається, піднявши руки з горщиком
догори. Потім прямує до дітей. Комусь із них вручає горщик, не відкриваючи очей. Кому
випаде,
той
стає
кашоваром,
веде
гру
далі.
Коли гра набридає, діти зі словами:
Дощику, дощику, перестань!
Ми. поїдем на баштан,
Та візьмемо диньку,
Усім по шматочку,
А тобі - ціленьку!- підстрибуючи на одній нозі розбігаються.
Ведуча №2
Моя найкраща в світі Україно,
Я твій маленький пагінець.
Люблю тебе всім серцем, Батьківщино,
Мій край для мене – батько і мудрець.
Бо й я пішов з могутнього коріння
Мого народу, з прадідів-дідів.
З історії, традицій, дум, сумління
Та мрій про волю з глибини віків.

(Виходять українка – дівчинка з хлібом і українець - хлопчик з прапором)
Дівчинка:
Хліб — сіль на рушнику несу.
Любов несу всесвітню.
Люблю людей я над усе,
Як люблять землю рідну.
Прийміть цей хліб,
Як символ достатку і життя.
Хлопчик:
Прапор – це державний символ
Він є в кожної держави.
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.
(Під музику хліб та прапор ставлять на місця і починають танцювати.)
Флешмоб «Музичне попурі» (В кінці виходить ангел охоронитель хлопчик з крильцями,
тримаючи в руках запалену свічечку)
Ведуча: Сьогодні на сході нашої держави йде війна. Багато справжніх патріотів рідної
землі нині береже мир і спокій України. На жаль, не всі герої повертаються до нас
живими, але вони житимуть вічно, якщо ми пам’ятатимемо про них. Пам’ятаймо про тих,
хто віддав за нас своє життя. (хвилина мовчання)А ці кульки (у вигляді серця) нехай
стануть символом нашої сердечної вдячності і полетять в небо.
Ведуча:
Блакиттю і житом увінчаний край,
Колиско моя, Україно!
Прошу, назавжди всіх людей об’єднай
Дюбов’ю сердець воєдино!
Щоб брат біля брата, і захід, ісхід,
Всі разом пліч-о-пліч стояли,
Молилися щиро, як люблячий рід,
Й пісні всі єдині співали!
Ведуча:
Щоб стелилась доля наша рушниками,
Щоб колосилися поля житами
Зі святом вас, дорогі друзі!
З днем народження, країно!
Ведуча: Урочистий захід, присвячений Дню Прапора, України» та 25-річниці
Незалежності України оголошуються закритим.
Слава Україні! Героям Слава!

