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Казочка про пасочку
1 розвага
Під музику в зал заходять діти
у національному українському вбранні.
Ведуча.

Дитина.

Починаємо сьогодні
Наше свято великоднє,
Все розкажемо, що знаєм,
Затанцюєм, заспіваєм.
Щоб гостям не сумувати,
Будемо розпочинати.
Свято Пасхи недалечко,
Люди звичай бережуть,
Розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть.
			

Ведуча.

Дитина.

Ведуча.

Н.Б. Куфко

Пасха і паска — дуже схожі.
Любі діти, хто з вас може
Про слова ці розказати
І навчить їх розрізняти?
Загадку я гарну знаю.
Як дозволять, загадаю.
Дуже просим, загадай.
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Дитина.

Діти.
Дитина.

Діти.
Ведуча.

Хліба здобного багато
Люди напекли на свято.
Як лунав церковний дзвін,
В храмі посвятився він.
Пригощайтеся, будь ласка!
Хліб цей має назву…
…паска!
Я також загадку знаю
І всім дітям загадаю.
В день Христова Воскресіння
І усіх людей спасіння
В церкві святять паски.
День цей зветься…
…Пасха!
Молодці, мої малята!
Ви навчились розрізняти:
Пасха — свято Великодня,
Воскресіння, день Господній.
Паска — хліб святковий,
Здобний і чудовий.
Вам розкажем казочку
Ми про дивну пасочку.
Поможіть мені, будь ласка,
Розпочати нашу казку.

Діти (по черзі).
Не за синіми морями,
Не за темними лісами,
Не на небі — на землі,
Не в палаці, не в селі,
А у нашім дитсадочку…
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Ведуча.

Раз надумали дівчата
Великодній хліб почати.

Дівчатка виконують хоровод «Великодня паска», після
цього стають півколом.

Великодня паска

,

Як ми свою пасочку почали,
						
Зо три мірки борошна узяли.
						
Крізь решето сіяли, сіяли,		
						
На сонечку віяли, віяли.

йдуть по колу, взявшись за
руки
зупиняються, повертаються
обличчям до центру кола
виконують рухи, відповідно
до тексту
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Музика
				
взявшись за руки, ідуть по
						
колу, зупиняються
Он летять горобчики, горобці
«залітають» два горобчи						
ки із жовтими стрічками
І несуть промінчики, промінці. пташки облітають дівча						
ток зовні кола і поверта						
ються
Золоті промінчики ми візьмем дівчатка піднімають руки
						
вгору і плавно опускають
						
вниз
І у нашу пасочку покладем.
схиляються у поклоні
Музика					
взявшись за руки, ідуть по
						
колу, зупиняються
Додамо родзиночок і яєць —
виконують рухи, відповід						
но до тексту
Дуже гарний вийшов у нас хлібець.
Пасочка рум’яна і запашна.
зупиняються, стають пів						
колом
Подивіться, людоньки, 		
низенько вклоняються
ось вона!
Ведуча заносить стіл з бутафорною великою паскою,
всередині якої знаходяться маленькі пасочки для дітей.
Хлопчик.

Ох! Яка велика й пишна
У дівчаток паска вийшла!
Господині ви хороші,
На таночок всіх вас прошу.
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