
Додаток 1  

 

Казка «Правила протипожежної безпеки»  

за мотивами української народної утішки  

«Бім-бом, дзелень-бім, загорівся Кицькин дім» 

 

Мета: 

Формувати у дітей знання про правила пожежної безпеки. 

Дати дітям поняття про користь і шкоду вогню. 

Розвивати поняття бути завжди обережними з вогнем. 

Закріпити навички роботи з готовими формами. (пізнання, читання 

художньої літератури, продуктивна діяльність) 

Попередня робота:  

Читання казки «Кицькин дім» С.Я. Маршака, а також прислів'їв та віршів про 

пожежу, розглядання альбому «01», «Правила пожежної безпеки», ігри з 

пожежною машиною. 

Матеріали:  

Демонстраційний матеріал «Не грайся з вогнем», геометричні форми для 

конструювання, д/і «Пожежна машина», мультфільм «Кицькин дім». 

Хід заняття 

Керівник.  

- Діти, сьогодні ми поговоримо про вогонь. У кожному будинку є вогонь. 

- Де його можна взяти? (сірники, запальнички тощо). 

- Для чого розводять багаття? (Щоб грітися, готувати їжу, палити сміття, 

смажити шашлики тощо). 

- А що треба класти в багаття, щоб він горів? (Палиці, гілки, дрова, листя, суху 

траву, папір). 

Прислів'я 

Не бери сірники, бо спалахують вони!  

Сірники маленькі, а вогонь величенький. 

Керівник.  

У наших квартирах, малята, багато предметів, які можуть легко спалахнути, тому 

всі дорослі і діти повинні бути дуже обережними з вогнем. Пожежі дуже 

небезпечні. У великому вогні можуть згоріти меблі, одяг, іграшки і навіть люди. 

- Дітки, а якщо трапилася лихо – пожежа, куди ми повинні зателефонувати? (В 

пожежну частину). 

- За яким номером? (101). 

Знає кожен громадянин, 

При пожежі, при пожежі 

Набирають «101» 

- Як називається машина, яка гамує пожежу? (пожежна машина). 

- Чим відрізняється пожежна машина від інших машин, коли вона їде вулицею? 

(вона червоного кольору, зі сходами, їде швидко, звучить сирена). 

- Як звучить сирена? (У-у-у, у-у-у). 

- Як називають людей, які переборюють пожежу? (пожежники). 

Дидактична гра «Пожежна машина» (розрізні картинки). 
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Логоритмічна хвилинка 

ча-ча-ча, ча-ча-ча, пічка гаряча. 

чі-чі-чі, чі-чі-чі, ми спечемо калачі. 

Керівник.  

- А зараз послухаємо уривок з казки «Кицькин дім» 

Господиня і Василь, 

Старий вусатий кіт, 

Не скоро проводили 

Сусідів до воріт. 

Слівце за слівцем - 

І знову розмова, 

А вдома перед грубкою 

вогонь пропалив килим... 

Повернувся кіт Василь 

І кішка слідом за ним - 

І раптом заголосили: 

- Пожежа, горимо, горимо! 

З тріском, клацанням та громом 

Встав вогонь над новим домом. 

Дзелен-бім, дзелен-бім, 

Загорівся Кицькин дім! 

 

Керівник.  

- А що сталося далі? Давайте послухаємо.  

Вивчається народна пісня «Бім-бом». 
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Керівник.  

- Ось така біда трапилася у будинку кицьки. А все сталося тому, що вогонь 

залишили без нагляду. 

 

Сюрпризний момент (стук у двері) 

Входить кицька, вітається з дітьми, плаче, залишилася без будинку. 

Кицька:  

- Пустіть мене, діточки, до себе на постій, бо немає житла у бідної кицьки. 

Після страшного вогню від будинку нічого не залишилося. 

Керівник. Заспокоює кицьку і пропонує сісти і послухати, що потрібно 

знати, щоб не сталася таке лихо.  

- Давайте, дітки, згадаємо правила пожежної безпеки. 

 

Відповіді дітей: 

Для забави та гри 

До рук сірники не бери! 

 

Сам не розпалюй багаття 

Й іншим не дозволяй! 

Навіть крихта вогню – 

Від пожежі недалеко! 

 

Газ на кухні, пилосос, 

Телевізор та праску 
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Нехай вмикають тільки дорослі. 

 

Кицька звертається до дітей: 

- Які ви молодці, все знаєте. А у мене при пожежі обгоріли лапки, хвостик 

і я залишилася без будиночка. 

Керівник: 

- Не засмучуйся, Кицюня, наші діти люблять тварин, вони побудують нові 

будиночки тобі і твоїм друзям. 

 

Вивчення пісні «Ми збудуєм хатку вам, нашим славним малюкам!» 
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Додаток2 

ДИБИ, ДИБИ, ДИБИ-БИ  

Українська народна пісня 

 

 
 

 

Диби, диби, диби-би, пішла баба по гриби. 

А дід по опеньки в неділю раненько. 
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 ОЙ ГОП, ДИНИ, ДИНИ 

Небилиця 

Ой, гоп, дини, дини, 

Сватався гарбуз до дині. 

Його диня не схотіла, 

Огірочка полюбила. 

Горщик сватався до миски, 

Ополоник до колиски, 

Мисник сватавсь до полиці, 

Житній хліб до паляниці. 

 

Небилиці ми співали. 

І гостей всіх звеселяли. 

Тож давайте-но хутчіше 

Затанцюймо веселіше!  
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Додаток 3  

ОЙ ХОДИТЬ СОН 

Колискова 

 

 

 
Ой ходить сон коло вікон, 

А дрімота коло плота. 

 

Питається сон дрімоти: 

«Де ми будем ночувати?» 

 

«А де хата теплесенька, 

А дитина малесенька. 

 

Туди піду ночувати 

І дитину колихати». 

 

«А в нас хата теплесенька, 

А дитина малесенька. 

 

Ходи до нас ночувати 

І дитину колихати». 
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ОЙ НА КОТА ВОРКОТА  

Колискова 

Ой на кота воркота, на дитину дрімота. 

Як буде кіт воркотати, то дитина буде спати. 

 

ПІШЛА КИЦЯ ПО ВОДИЦЮ 

Колискова 
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Пішла киця по водицю та й упала у криницю 

Прибіг котик-братик та й витяг за вушко,  

Посадив на сушко. 

Стоїть киця весело, та й дивиться на село. 

 

 

КОТИКУ СІРЕНЬКИЙ 

Колискова 
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- Котику сіренький, котику біленький, 

Котку волохатий, не ходи по хаті. 

Не ходи по хаті, не буди дитяти. 

Дитя буде спати, котик воркотати. 

Ой на кота воркота, на дитину дрімота.   

А-а-а-а! 
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Додаток 4 

ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ 

Закличка 

 

Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, 

Поставлю ти в кутику на терновім прутику. 

Хлюп, хлюп, хлюп, хлюп! 

 

 

КИПИ, КИПИ, КАШКО 

Примовка 

  

Кипи, кипи, кашко, 

Поки прийде Івашко 
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РАВЛИКУ-ПАВЛИКУ 

Примовка 

 
Равлику-павлику, 

Вистави рожки 

На чотири стожки. 

Тобі два, мені два, 

Поділимось обидва. 
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Додаток 5 

КОЗУНЮ-ЛЮБУНЮ, ПРИСТАНЬ ДО МЕНЕ 

(Українська дитяча пісня-казка) 

  
Козуню-любуню, пристань до мене, 

Нічого робити не будеш в мене. 

Приспів: 

Гоп-гоп, козуню, гоп-гоп, сіренька, 

Гоп-гоп, козуню, моя маленька. 
 

У мене водиця віконцем тече, 

У мене горобчик хліба напече. 

Приспів. 
 

У мене лисиці спечуть паляниці, 

У мене ведмідь ізварить обід. 

Приспів. 
 

У мене синиці зв’яжуть рукавиці 

А їжаки – зшиють кожухи. 

Приспів. 
 

У мене кріт посадить кріп, 

У мене тхори посадять боби. 

Приспів. 
 

Коза, слухаючи запрошення, спочатку відмахується від них, а потім і сама 

починає пропонувати: 
 

Хай мені хлопці трави накосять! 

Хай мені дівчата води наносять! 

Приспів (співають всі діти разом). 
 

У мене водичка квіти умиє! 

У мене сонечко всіх Вас зігріє! 

Приспів. 
 

Діти водять хоровод разом з Козунею-любунею і  
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співають перший куплет пісні-казки. 

 

Козуню-любуню, пристань до мене, 

Нічого робити не будеш в мене. 

 

ТАНЦЮВАЛИ МИШІ ПО БАБИНІЙ ХИЖІ 

Українська дитяча пісенька-казка) 

Танцювали миші 

По бабиній хижі, 

Стало бабі за танець – 

З’їли  миші буханець. 

 

Ой ви, мишенята, 

Сивенькії шкурки, 

Нащо бабу зграбували, 

Наче тії турки! 

 

Ви ж буханчик з’їли, 

Поточили крупці, 

І маковки всі погризли 

Бабусі-голубці. 

 

Ой шануйтесь, миші, 

Та сидіте тихо, 

Як бабуся кота впустить, 

То буде вам лихо. 
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Додаток 6 

ВІТЯ, ВІТЯ, ВІТІКАР 

Дражнилка 

  
Вітя, Вітя, вітікар 

Повів козу на базар. 

Ніхто кози не купує, 

Вітя сердиться й лютує! 

 

ҐАНДЗЯ-БАНДЗЯ КУЧЕРЯВА 

Прозивалка 

  
Гандзя-бандзя кучерява під решетом ночувала. 

Під решетом добре спати, не треба ся накривати. 
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АНТІН-ВЕРЕТІН 
Прозивалка 

 

Антін веретін, де іде, там пряде, 
А як сяде, то у торбу все починки кладе. 

 

 

 

ГРИЦЬКО-ТИЦЬКО 

Прозивалка 

  
Грицько-тицько по болоті ходив, 

Жабенята ловив, жабенята давив. 

Жабеня пищить, він у рот тащить. 
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МИР МИРОМ 

Мирилка 

Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, 

Ми дружечки красні, поцілуймося! 

 

ТАНЦЮВАЛА РИБА З РАКОМ 

Небилиця 

Танцювала риба з раком, риба з раком, 

А петрушка – з пастернаком, з пастернаком, 

А цибуля – з часником, 

А дівчина – з козаком! 

А цибуля – з часником, 

А дівчина – з козаком! 
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Танцював сніп з перевеслом, з перевеслом, 

А коновка з коромислом, з коромислом, 

А макітра з макогоном 

Реготались під ослоном, 

А макітра з макогоном 

Реготались під ослоном: 

 

Приспів: 

Ха-ха-ха-ха, го-го-го-го, гоп, гоп, раз-два-три, 

Ха-ха-ха-ха, го-го-го-го, гоп, гоп, раз-два-три! 

 
На словах «гоп-гоп» діти вдають, що підскакують на місті, 

а на «раз-два-три» – плескають в долоні. 

 

  



22 

Додаток 7 

ДВІ ЖАБКИ 

Дитяча пісня-гра 

З’являються Жабки-скрекотушки, вони скачуть і співають свою пісню-

загадку. Ведучі-казкарки співають разом з Жабками (у відповідному відмінку – 

«на болоті проживають, хриплим голосом співають, ловлять мушок й комарів, 

відгадайте – хто такі?») 

Жабки виконують загадку на слова А.Неджидової, у перекладі з 

кумикської  Г.Ладонщикової, музика В. Подвали. 

На болоті проживаєм, 

Хриплим голосом співаєм. 

Ловим мушок й комарів, 

Відгадайте – хто такі? 

Глядачі легко вгадують, що це жабки.   

Після виконання пісні-загадки, жабки стрибають, показують, що вони 

змерзли і співають пісню «Зимонька» (муз. Н. Шевченко, сл. К. Перелісної). 
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Додаток 8 

ЛАДІ, ЛАДІ, ЛАДУСІ 

Забавлянка 

 

  
Ладі, ладі, ладусі, а де були? В бабусі. 

А що їли? Кашку. А що попили? Кваску. 

А що на закуску? Хліб та капустку. 

Гай, гай на бабину хату калачі їсти. 

 

 

ОДНА НІЖКА ТУПОЧЕ 

Українська дитяча забавлянка 

 

Одна ручка лежала, 

А другая – танцювала. 

Обі ручки, обі, 

Помагайте собі. 

Одна ніжка тупоче, 

А другая – не хоче. 

Одна ручка лежала, 

А другая – танцювала... 

 

Ручки й ніжки обі 

Помагайте собі! 

 



25 

ТАПЦІ, РУЧКИ, ТАПЦІ 
Забавлянка 

  

 

Тапці, ручки, тапці 

Підемо до бабці. 

Дасть нам бабця пиріжки  

Ще й на тісто замішки. 

Тапці, ручки,тапці. 
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ТУ-РУ-РУ, ТУ-РУ-РУ, ВАРИМ КАШУ КРУТУ 

Забавлянка 

 

Ту-ру-ру, ту-ру-ру, 

Варим кашку круту. 

Наливаєм молока, 

Нагодуєм козака! 

 

 
 

ЇЛИ КАШКУ 

Забавлянка 

 

 

Їли, їли, їли, їли, їли, їли кашку. 

Їли, їли, їли, їли кашку з молоком. 
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ДРІБУШЕЧКИ 

Забавлянка з примовляннями і відповідними рухами 

 

 
 

Дрібу-дрібу-дрібушечки, наїлися петрушечки, 

Наїлися лободи, гала-гала до води! 

Після виконання «Дрібушечок» діти присідають навприсядки і примовляють 

дитячу примовку, імітуючи руками гру з водою: 

Водичка, водичка, умий моє личко, 

Щоб щічки красніли, а очки синіли,  

Щоб сміявся роток  

І кусався зубок! 

Спочатку наче плескають водою, потім струшують краплинки з пальців і 

вдають, наче бризкають один на одного. 
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ЗРОБИМ КОЛО, ПОГУЛЯЙМО 

Хороводна забавлянка 

 
 

 

Зробим коло, погуляймо 

І весело заспіваймо: гу! 

 

ГОПА-ГОПА, ЧУКИ-ЧУКИ 
Забавлянка 

  

Гопа-гопа, чуки-чуки, 

Наварила баба щуки. 

Та не знала де подіти, 

Та й кинула межі діти! 
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ЛАДКИ, ЛАДКИ, ПОСВАРИЛИСЬ БАБКИ 

Забавлянка 

  
 

 

СОНЕЧКО, СОНЕЧКО, ДИВИТЬСЯ В ВІКОНЕЧКО 

Дитяча пісенька 

Сонечко, сонечко дивиться в віконечко. 

Хвала тобі, Сонечко, яснеє, хвала. 
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Додаток 9  

ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ, РАДУЙСЯ! 

Колядка 

 
Добрий вечір тобі, 

Пане Господарю,  

Радуйся! 

Ой радуйся, земле,  

Син Божий народився! 

 

Застеляйте столи, 

Та все килимами,  

Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

 

Та кладіть калачі 

З ярої пшениці, 

Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

 

Бог прийдуть до тебе 

Три празники в гості, 

Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

 

А що перший празник?  

То Різдво Христове, 

Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

 

А що другий празник? 

Святого Василя. 

Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

А що третій празник?  

Святе Водохреща. 
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Радуйся, ой радуйся земле,  

Син Божий народився! 

1-ша дитина.  Ми прийшли до Вас з далекої сторони, 

Принесли вам новини. 

Чи дозволите заколядувати, 

З празничком привітати?! 

2-га дитина.   Дай, Боже, вечір добрий, 

Дайте пиріг довгий, 

А хоч коротенький. 

Так мачку повненький. 

Без ручок, без ніжок, 

Щоб не біг у сніжок. 

Та не ламайте, 

По цілому давайте. 

3-тя дитина.  Я маленький хлопчик, 

З’їв куті горщик, 

На узвар поглядаю, 

Вас із празничком вітаю! 

А ви на це не звертайте, 

По вареничку давайте! 

4-та дитина.  Я маленька дівчинка, 

як у гаю квіточка, 

Раненько встаю, 

Оченята протираю, 

З празничком поздоровляю. 

5-та дитина. Я – маленька колядничка, 

В мене теплі рукавички, 

В сопілочку граю, 

Діток забавляю. 

А ви, люди, чуйте, коляду готуйте. 

6-та дитина. Колядин, колядин, 

Я у мами один. 

Коротенька курточка, 

Дайте мені бубличка. 

Із святим вечором! 

7-ма дитина. Колядин, колядин, 

А я в тата один, 

У новенькім кожушку 

Винесіть пампушку. 

Будьте здорові! 

8-ма дитина. Я маленький хлопчик, 

Дзвоню у дзвіночок, 

На дудочці граю, 

Христа прославляю. 

А вам всього найкращого бажаю! 

9-та дитина.  Віншуємо вас з Різдвом Христовим! 



32 

Зичим вам щастя і многая літа! 

10 дитина. І вашій хаті, і вашій родині,  

І всім, хто в хаті зібрався нині. 

Всі діти разом:  Христос рождається! 

Славімо його! 
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СТАРИЙ РІК МИНАЄ  
Колядка  

 
Старий рік минає, 

Новий наступає. 

Старий рік минає, 

Новий наступає. 

Новий наступає /2. 

 

Прощай, старий роче, 

Ми тебе не хочем. /2 

 

Ми хочем нового - 

Спаса Рожденого! 

Ми хочем нового - 

Спаса Рожденого! /2 

 

А він буде кращим, 

Принесе нам щастя. 

А він буде кращим, 

Принесе нам щастя. /2 

 

І миру на світі, 

Здоров’я всім дітям. 

І миру на світі, 

Здоров’я всім дітям. /2 
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ГО-ГО-ГО, КОЗА! 

Уривок з Вертепу 

 

КОЛЯДНИКИ (разом)  

Дай, Боже, вашій хаті строкаті спідниці, 

Аж три лани жита, чотири пшениці, 

Невісток, зятів, і нас колядників! 

 

ГОСПОДИНЯ. І вам дай Боже, пане Бакаляру! 

Візьміть оцю козу та й оцю беріть! Обох беріть, пане Бакаляру! 

 

Дві КОЗИ: ме-е-е! 

 

ГОСПОДИНЯ. Бо все в город скачуть! 

 

Дві КОЗИ: ме-е-е! 
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ГОСПОДИНЯ. Петрушку й пастернак поїла! 

 

Дві КОЗИ: ме-е-е! 

 

ГОСПОДАР. Цить, старче! 

 

ДЯК. Іже відо аж нам здьєсть!  

Спіши комізіло! 

Климе створив нам честь! Дав козяче тіло! 

Ми Вашу обреченну жертву, хоч живу, хоч мертву 

Со благодарностією приємле! 

 

Дві КОЗИ: ме-е-е! 

 

ГОСПОДИНЯ. Пане бакаляре, а в нас Кози ще й співати вміють! 

 

Кози співають свою пісню

 
Я КОЗА ЯРАЯ  

Я коза ярая, пів бока драная, 

Пів бока луплена, за три копи куплена. 

Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами 

Ніжками загребу, хвостиком замету! 

Тут тобі й край! 
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ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, ДОБРИЙ ВЕЧІР, ДОБРИМ ЛЮДЯМ НА ЗДОРОВ’Я! 
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Звучить вступ до колядки-щедрівки «Щедрий вечір, добрий вечір», яку 

діти співають з театралізацією 

  
Наприкінці скандують:  

«Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я!» 
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Додаток 10  

Веснянка 

ПІШЛИ ДІТИ В ПОЛЕ КВІТОЧКИ ЗБИРАТИ 

 

 

Пішли діти в поле квіточки збирати: 

Мак, мак з дзвіночками, волошки з сокирочками, 

Ромен зілля, буркун зілля, медок зілля, і чебрець. 

 

ВЕСНЯНКА 

(Записано Т. Гарбулінською від Анастасії Мудлої, м. Вінниця) 

Та на річці, та на дощечці, 

Там паняночка полощеться. 
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ДІНЬ, ДИНЬ 

Веснянка  

 

 

Дінь-динь, дінь-динь,  

дінь дзвенять дзвінки,  

пасеться череда, 

Щебечуть весело пташки,  

виблискує вода.  

Динь-динь, дінь-динь. 

 

ЧИЖИКУ, ЧИЖИКУ, ПТАШКУ МАЛЕНЬКИЙ 

Дитяча музична гра-веснянка 

Чижику, чижику, пташку маленький, 

Скажи нам, скажи нам як там сіють мак? 

 

Приспів: Ось отак, ось отак, так сіють мак, 

Ось отак, ось отак, так сіють мак, 

 

Чижику, чижику, пташку маленький, 

Скажи нам, скажи нам, як там росте мак? 

Приспів 

Чижику, чижику, пташку маленький, 

Скажи нам, скажи нам, як там цвіте мак? 

Приспів 

Чижику, чижику, пташку маленький, 
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Скажи нам, скажи нам, як там жнуть мак? 

Приспів 

Чижику, чижику, пташку маленький, 

Скажи нам, скажи нам, як там їдять мак? 

 

Приспів: Ось отак, ось отак, так сіють мак, 

Ось отак, ось отак, так їдять мак, 
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МАК, МАК 

Дитяча музична гра-веснянка 

 

Ой, на горі мак, під горою мак,  

Мак, мак маківочки, золотії голівочки 

Станьте ви так, як на горі мак. 
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МИ КРИВОГО ТАНЦЮ ЙДЕМО 

Веснянка 

 

 

Ми кривого танцю йдемо, 

Ми в нім кінця не знайдемо. 

Ми в нім кінця не знайдемо. 

 

ОЙ, ВИХОДЬТЕ, ДІВЧАТА, ТА В СЕЙ ВЕЧІР НА ВУЛИЦЮ 

Веснянка 

 

 

 

 



52 

Ой, виходьте, дівчата, 

Та в сей вечір на вулицю 

Весну красну стрічати, 

Весну красну вітати, гу!. 

 

Будем весну стрічати  

Та віночки сплітати, 

А віночки сплетемо,  

Хороводом підемо, гу! 

 

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ, ВЕСНИ ЗАКЛИКАТИ 

Закличка 

Благослови, мати, весну закликати! 
Весну закликати, зиму проводжати! 
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ОЙ, ВИХОДЬТЕ, ДІВЧАТА, ТА В СЕЙ ВЕЧІР НА ВУЛИЦЮ 

Веснянка  

  
Ой, виходьте, дівчата, 

Та в сей вечір на вулицю, 

Весну-красну стрічати, 

Весну-красну вітати! Гу! 

 

Будем весну стрічати 

Та віночки сплітати, 

А віночки сплетемо, 

Хороводом підемо! Гу! 
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ПІШЛИ ДІТИ В ПОЛЕ КВІТОЧКИ ЗБИРАТИ  

Веснянка 

 

Пішли діти в поле квіточки збирати: 

Приспів: 

Мак, мак з дзвіночками, волошки з сокирочками, 

Ромен зілля, буркун зілля, медок зілля, і чебрець. 

 

Квіточки збирали, в віночки сплітали. 

Приспів: 

Мак, мак з дзвіночками, волошки з сокирочками, 

Ромен зілля, буркун зілля, медок зілля, і чебрець. 

 

Віночки сплітали, на голівку клали. 

Приспів: 

Мак, мак з дзвіночками, волошки з сокирочками, 

Ромен зілля, буркун зілля, медок зілля, і чебрець. 

 

Як сплели віночки, завели таночки. 

Приспів: 

Мак, мак з дзвіночками, волошки з сокирочками, 

Ромен зілля, буркун зілля, медок зілля, і чебрець. 
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ДІНЬ-ДИНЬ 

Веснянка  

Діти з дзвониками виходять і стають рядком обличчям до глядачів, виконують 

веснянку «Дінь-динь» 

  

Дінь-динь, дінь-динь. 

Дінь дзвенять дзвінки, 

Пасеться череда, 

Щебечуть весело пташки, 

Виблискує вода! 

Дінь-динь, дінь-динь. 
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ОЙ, МИНУЛА ВЖЕ ЗИМА, СНІГУ, ЛЬОДУ ВЖЕ НЕМА 

  

Ой, минула вже зима, снігу, льоду вже нема. 

Ой нема, ой нема, снігу, льоду вже нема. 

 

Прилетіли журавлі й соловеєчки малі. 

Ой, малі, ой, малі, соловеєчки малі. 

 

Всі веснянку співаймо, весну красну вітаймо! 

Вітаймо, вітаймо, весну красну вітаймо! 
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ВИЙДИ, ВИЙДИ, СОНЕЧКО 

Українська народна пісня-закличка 

 

Діти разом співають пісню-закличку, супроводжуючи її танцювальними 

рухами з використанням штучних прикрас – квітів, макета сонця, стрічок на 

зап’ястках рук тощо 

Вийди, вийди, сонечко (на слові «сонечко» руки підняти вгору), 

На дідове полечко (в один бік повести рукою), 

На бабине зіллячко (в інший бік повести рукою), 

На наше подвір’ячко (жест запрошення . 

На весняні квіточки (піднімають вгору штучні квіти на дротиках), 

На маленькі діточки (діти присідають), 

Там вони граються (роблять оберт навколо себе), 

Тебе дожидаються (жест запрошення, руки на пояс, три притупи, присідають, 

кладуть на підлогу штучні квіти). 

Там дід косить (роблять руками відповідні рухи , 

Сонця просить (руки підняти вгору) 

Хмару розбиває (плескають руками , 

Сонця здобуває (руки підняти вгору). 

Бий, дзвоне, бий (плескають руками)! 

Хмару розбий (ще гучніше плескають руками)! 

Утворюється коло, діти тримають зажаті в кулачках дзвіночки. Малята 

починають промовляти закличку до птахів,повільно піднімаючи руки догори і 

вітаючи уявних птахів,запрошують їх до себе. 

Птахів закликаймо 

Із теплого краю: 

Летіть, соловейки, 

На нашу земельку, 

Летіть, ластівоньки, 

Пасти корівоньки!  

(Дзвенять дзвіночками). 
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Додаток 11 

 

Уривки занять, казок та правила ігор 

Казки з пісенними вставками в українській народній творчості 

представляють найдавнішу фольклорну верству.  

Пісні з казок – це такі музично-поетичні або рецитовані твори, які 

відіграють основну інтерлюдійну функцію в композиційному розгортанні 

казкового сюжету і без яких сюжет не може розвиватися. Тематика невеликих за 

обсягом музично-поетичних вставок з казок повністю підпорядкована 

загальному сюжету. 

В українських народних казках сформувалися дві групи пісенних вставок. 

Перша – пісенного характеру, друга – речитативного. В піснях з казок переважає 

речитативна мелодика, говірковий тип мелодичного розвитку з елементами 

співності. 

Пісні в казках виконуються здебільшого на замовлення дітей і лише 

окремими оповідачами та приглушеним тоном. За своїм обсягом пісенні вставки 

ніби акумулюють природний інтонаційний фон, який є властивим для рецитації 

казки в цілому. Вплив пісні, музики на людину не завжди піддається науковому 

осмисленню. Інколи музика торкається таких пластів психіки, які прийнято 

відносити до несвідомих рівнів внутрішнього світу людини. Зокрема, Б. Асаф’єв, 

Г. Верьовка, О. Кошиць, М. Лисенко, К. Станіславський, Г. Побережна 

висловлювалися про явище мистецької психічної енергії і її вплив на слухачів, 

про явище випромінювання від виконавця, про енергетичний візерунок 

золотистої енергії, яку іноді бачать слухачі, про обмін енергіями (виконавець-

слухач).  

Пісням з українських народних казок характерні вузькооб’ємні трихордно-

пентахордні ладозвукоряди, що яскраво спостерігається на прикладі пісні Котика 

«Ой у Лиски, в Лиски новий двір» із казки «Котик та Півник»: 

Ой у Лиски, в Лиски новий двір 

Та чотири дочки на вибір, 

П’ятий синко ще й Пилипко. 

Вийди, Лисе, подивися, 

Чи хороше я граю!  

У дітей дошкільного та молодшого шкільного віку дуже розвинуті 

механізми ідентифікації, об’єднання себе з казковими персонажами і, як 

результат, – присвоєння собі їхніх норм, цінностей, зразків. Ототожнюючи себе 

з позитивним героєм із улюбленої казки, дитина має змогу повірити в себе, 

засвоїти людські моральні норми та цінності, вчиться розрізняти добро і зло, тим 

самим, набуває духовності.  

Показовою в цьому плані є українська народна казка «Дивна сопілка» і 

пісенна вставка до неї «Помалу-малу, чумаче, грай»: «… А один вирізав гілку, 

зробив сопілку, сів собі на воза, їде та й грає, а сопілка йому людським голосом 

співає, словами промовляє: 

Помалу-малу, чумаче, грай, 

Не врази ж мого серденька вкрай! 

Брат мене вбив, в землю зарив 
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За того веприка, що в саду рив. 

Злякався чумак, хотів ту сопілку викинути, а товариші кажуть: 

– Не кидай, треба людей попитати, може, хто скаже, проти чого вона…». 

Як показує досвід, виразні оповідання, бесіди про героїв казок, про 

почуття, що вони випробують, про труднощі, що їм приходиться переборювати, 

розглядання ілюстрацій, гри в казки – значно розвивають емоційне сприйняття 

дітей, збуджують їх уяву.  

Фантастичний світ українських народних казок з їх ірреальними, 

варіативними елементами дозволяють дитині шукати творчі рішення, органічно 

поєднуючи репродуктивні, стандартні, традиційні елементи з новими, 

креативними.  

Всім нам з дитинства відома пісня Івасика-Телесика з української народної 

казки «Івасик-Телесик». Нагадаємо фрагмент з неї: 

«... Нагледіла Івасика-Телесика відьма та й каже собі: – Ото б добре Івасикового 

м’ясця попоїсти! Дай-но я його підманю. Стала в обідню годину на бережку та 

й кличе: 

Івасику-Телесику, 

Приплинь, приплинь до бережка, 

Я дам тобі їсти-пити 

І хороше походити. 

Івасик-Телесик послухав, послухав та й каже: – Ні, це не моєї матінки голосок, у 

моєї матінки голосок, як шовк, а той, як вовк. Пливи, пливи, човнику, далі та 

далі!» . 

Також при вивченні цієї пісеньки можна зосередити увагу дітей на 

зрозумінні високих і низьких звуків, відмінностях між ними. Можна дібрати 

порівняння до висоти і якості голосу матінки, відьми, Івасика-Телесика, таким 

чином знайомлячи учнів із засобами музичної виразності та розвиваючи 

образність, уяву, пам’ять тощо. 

Цікавою для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку є пісенька 

Колобка із казки «Колобок». Подаємо уривок з цієї казки: «... Біжить та й біжить, 

а назустріч йому зайчик. – Колобок, – каже, – колобок, я тебе з’їм!  А він каже: – 

Не їж мене, зайчику-побігайчику, я тобі пісню заспіваю. – Ану, якої?  

Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений, 

Я від баби втік,  

Я від діда втік 

І від тебе утечу! 

Тай побіг. Біжить та й біжить, – зустрічає його вовк...». 

 

НА БОЛОТІ ПРОЖИВАЮТЬ 

Пісня-загадка 

Слова А.Неджидової,  

переклад з кумикської Г. Ладонщикової,  

Музика В. Подвали 
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Жабки зупиняються, розповідають: 

Жабки-скрекотушки: Змерзли лапки, черевце, 

Стрибають, гріються і натрапляють на рукавичку, з подивом питають: А що 

ж лежить оце? 

Підходять ближче, роздивляються рукавичку, приторкаються до неї :Таке 

тепле та м’яке... 

З рукавички доноситься сміх і голоси мишенят «пі-пі-пі» 

I у ньому – хтось живе! 

Стукають і питають:Хто, хто в цій рукавичці живе? Хто, хто в цій невеличкій 

живе? 

Мишки-шкреботушки: 

Мишки ми, ми шкреботушки,  

У нас гарні сірі вушка.  

Любимо співати, гратись, танцювати. 

А ви хто? 

Жабки-скрекотушки (у відповідь співають пісеньку «Ми веселі жабенята», муз. 

Н. Шевченко, сл. І. Боровика): 
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Ми веселі жабенята, 

Ква-ква-ква! 

Любим плавати, стрибати, 

Ква-ква-ква! 

У маленьких скрекотушок, 

Ква-ква-ква! 

Рот широкий, аж до вушок, 

Ква-ква-ква! 

Жабки-скрекотушки:  

Дуже холодно тут нам, 

Мерзнем на морозі. 

Пустіть нас погрітися, 

Бо ми вже не в змозі... 

Мишки-шкреботушки: 

Ми вас, Жабки, пустимо, 

Лиш розв’яжіть завдання: 

Заспівайте пісеньку 

На наше прохання. 

Жабки-скрекотушки (співають):  
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МИ – ВЕСЕЛІ ЖАБЕНЯТА!» 

Слова і музика Світлани Садовенко 

 Влітку скачем по травиці, 

Взимку ж добре в рукавиці, 

Разом скажем «ква-ква-квата», 

Звемось просто – Жабенята.  

 

Приспів: 

Жабка жабку узяла за лапку, 

Не скигли, не плач, 

А то буде тобі квач! 

 

Любим світом мандрувати, 

Друзів там собі шукати.  

Ква, ква, ква, ква! 

Ква-ква-квата !  

Ми – веселі жабенята! 

 

В танці лапки ми зігріли, 

В лісі друзів ми зустріли. 

З радощі роти відкрили, 

І заквакали щосили. 

 

Приспів: 

Жабка жабку узяла за лапку, 

Бре-ке-ке, ква, ква, ква, 

Ох і люта ж ти, зима. 
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Додаток 12 

СКОРОМОВКИ, ЛІЧИЛКИ 

До циклу найкоротших жанрів належать скоромовки, які виконуються за 

допомогою словосполучень, що важко вимовляються. У процесі вдосконалення 

усного спілкування створювалися своєрідні образні формули, усталені кліше, які 

з часом розширювали своє первісне значення, варіювалися, вдосконалювалися. 

Джерелом скоромовок, побажань, вітань, прикмет, висловів було не лише 

реальне життя, а й влучні образи пісень, легенд, переказів і казок.  

Відомо, що в дітей дошкільного віку не досить координовано і чітко 

працюють органи мовного і рухового апарату. Деяким дітям притаманна зайва 

квапливість, нечітке вимовляння слів, “проковтування” закінчень. 

Спостерігається й інша крайність: зайво уповільнена, розтягнута манера вимови 

слів. Малі форми українського дитячого музичного фольклору допомагають 

дітям переборювати мовні труднощі, удосконалюють їхню дикцію. За 

допомогою лаконічності, чіткості, ритмічності, простих мелодій, притаманних 

малим формам українського пісенного фольклору, дошкільнята навчаються 

чіткій і дзвінкій вимові, проходять школу художньої фонетики водночас з 

формуванням і розвитком музичних здібностей.  

Цільове призначення цього жанру різнобічно. Скоромовки можуть бути 

використані для розвитку гучності й рухливості голосу дитини, для виховання 

правильної вимови звуків, для їх засвоєння, для освоєння дитиною інтонаційного 

розмаїття та темпу музики.  

За допомогою скоромовок та інших малих форм дитячого музичного 

фольклору діти навчаються виражати ту чи іншу інтонацію: засмучення, 

ніжність і ласку, подив, попередження тощо.  

Цікавими прикладами українських народних скоромовок є:  

Бабин біб розцвів у дощ,  

Буде бабі біб у борщ. 

 

Ти, малий, скажи малому,  

Хай малий малому скаже,  

Хай малий теля прив’яже. 

Невеличка перепеличка  

Під полукіпком  

Розпідпадьомкалась. 

 

Ладки, ладки, посварились бабки.  

За що? 

За кисіль, що наївся Василь.  

Туги, туги, туги. 

 

Скоромовки 
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Дрова рубали два дроворуби. 

*** 

 

Солома, полова й дишло 

З-за хати вийшло. 

*** 

Пильно поле пильнували, 

На перепелів полювали. 

*** 

Ходить квочка коло кілочка, 

Водить діточок коло квіточок. 

*** 

На полі кіп з полукіпками 

Накопичено. 

*** 

На кому шапка 

Найковпакуватіша? 

*** 

Пиляв Пилип поліна з лип, 

Притупив пилу Пилип. 

*** 

Улас у нас, 

Панас у вас. 

*** 

Ворона проворонила вороненя. 

*** 

Прокіп нарвав кропу. 

*** 

Босий хлопець 

Сіно косить. 

Босі ноги 

Роса росить. 

*** 

Хто про Прокопа, 

Хто про Прокопівну,  

Хто про Прокопових дітей. 

*** 

Хома і Хима, Христина й Харитина 

Садили хризантеми у саду. 

Хитру сороку спіймати морока, 

А на сорок сорок – сорок морок. 

*** 

Не клюй, курко, крупу, 

Не кури, котку, люльку. 

*** 

Ходить посмітюха по сміттю 

З маленькими посмітюшенятами. 

*** 

Ковпак на ковпаку, 

Під ковпаком-ковпак. 

*** 

Раз-дрова, 

Два-дрова, 

Три-дрова. 

*** 

Ішов Прокіп-кипів окріп, 

Прийшов Прокіп-кипить окріп: 

Як при Прокопі, так і при Прокописі 

І при прокопенятах. 

*** 

На дворі трава,  

На траві дрова. 

Не рубай дрова,  

Бо трава здорова. 

*** 

Серед корчів корч 

Найкорчакуватіший. 

*** 

Кіт котив коток по току 

Коток попав на лапу коту 

*** 
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Бігли коні під мостами 

З золотими копитами.   

*** 

Рогата корівка реве, 

Романко травинку рве. 

*** 

 

Лічилки 

 

Котилася торба 

З високого горба. 

А в тій торбі 

Хліб-паляниця 

З ким захочеш, 

З тим поділися. 

*** 

Покотило, покотило, 

По дорозі волочило 

Сонце, місяць і зірки, 

На кілочку вийдеш ти. 

*** 

Бігли коні під мостами 

З золотими копитами. 

Треба стати погадати, 

Що тим коням їсти дати. 

*** 

Попіл, попіл, попільниця, 

А де ваша зозулиця? 

По над морем літала, 

Синім оком кивала. 

А ти, киве, не кивай, 

А ти з города втікай. 

*** 

За горою кам’яною, 

За стіною кістяною 

Там щука-риба грала, 

Золотеє перо мала, 

Сама собі дивувала, 

Що хороше вигравала. 

*** 

Стоїть півень на току 

У червонім чобітку. 

Будем півника просити: 

Ходи жито молотити. 

*** 

Бігла лялька 

Коло ковалька 

В семи кожухах, 

В трьох капелюхах, 

В небо гляділа –  

Злетіти хотіла. 

Чижик, чижик на яслах 

У червоних постольцях. 

Хто не йде, хто не йде, 

То все чижика дере. 
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Додаток 13 
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Додаток 14  

Хореографічні поради 
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Хореограф повинен досконало знати назви танцювальних рухів та методику їх 

виконання. Може трапитися, що народним виконавцям невідома місцева назва 

ще не описаного руху. В такому випадку слід добре вивчити всі деталі цього 

руху, визначити приналежність його до тієї чи іншої групи танцювальних рухів 

і на основі спільних рис спробувати визначити його назву. 

Усі танцювальні рухи умовно поділяються на такі основні групи: 

- танцювальні кроки;  

- танцювальні біги; 

- доріжки, або припадання; 

- вихиляси;  

- дрібушки;  

- тинки; 

- голубці;  

- великі стрибки;  

- присядки;  

- оберти. 

Знаючи танцювальні рухи та методику їхнього виконання, хореограф-

фольклорист може легко відтворити танець, користуючись у запису лише 

назвами. Характерні рухи, що мають місце лише в одному танці, описуються 

безпосередньо в тексті або в кінці його. 

Не менш важливим є запис мелодії під яку виконується записуваний танець 

та приспівок, закликів, приговірок до нього. 

Принципи обробки фольклорного танцю 

Хореографічний фольклор надзвичайно багатий, але його не можна 

розглядати як застиглу, раз і назавжди дану характеристичну форму танцю, 

манеру його виконання тощо. Разом із зміною життя, соціальних відносин 

з’являються нові нюанси, деталі, змінюється лексика народної хореографії. 

Є три принципи обробки фольклорного танцю. 

Першим принципом є – збереження його першооснови, основою якого 

являється дотримання граничної достовірності фольклорного етнографічного 

першоджерела. 

Другий принцип обробки – аранжування та створення нового варіанту на 

основі традиційного танцю. Цей принцип найбільш розповсюджений, адже саме 

він дозволяє створювати сценічні варіанти побутових танців, насичувати їх 

складними технічними рухами та різноплановими малюнками. 

Третій принцип – авторський варіант фольклорного танцю. 

Використовуючи певні теми, що виникли на ґрунті народного звичаю, обряду, 

традиції, взявши колорит, характер, образні деталі лексики, розробки певних 

композиційних лейтмотивів і стиль фольклорного танцю, балетмейстер створює 

свій, авторський варіант танцю. 

Танцювальний фольклор не є достеменно вивчений і чекає на своїх 

дослідників, збирачів, виконавців. Він і досі залишається нетлінною цілющою 

криницею, джерелом творчого натхнення для митців-сучасників. Бо ж скільки 

ще народних шедеврів, схованих у таємничих комірках пам’яті стареньких 

людей і покоління середнього віку. Зрозуміло, що плинність часу вимагає 
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прогресу, та все ж таки, захоплюючись новим, не потрібно забувати про минуле. 

Дослідження фольклору, відродження забутих традицій та створення на їх основі 

нових форм танцювального мистецтва в дитячих художніх колективах, зокрема, 

в Театрі пісні «Ладоньки», – це ті питання, які диктує нам час. 

Збирати танцювальний матеріал місцевості, в якій працюєш – це обов’язок 

кожного, а об’єднавшись, спільними зусиллями зможемо показати, яка красива, 

різноманітна й багата змістом ця галузь хореографії. Коли ми вивчимо самі і 

заохотимо інших вивчати справжній народний танець, то тим самим збережеться 

його правдива краса й відновиться його слава. 

Пам’ятаймо, що за нашою чудовою українською піснею наступне слово 

належить нашому українському танцю. Коли ми полюбили сестру пісню, то 

полюбімо ж її брата – танець, який, перебуваючи в народі, шукає свого визнання. 

Для більш точного відтворення танцю слід користуватися 

термінологію, якою послуговуються хореографи-фольклористи. Для цього 

необхідно знати правильні назви частин тіла людини. 

Для того щоб точно описати і проілюструвати танець схемами, 

потрібно досконало знати окремі частини сцени. 

І, нарешті, необхідно володіти загальновизнаними умовними 

позначеннями, за допомогою яких хореографічний малюнок танцю 

ілюструється схемами, адже основу запису будь-якого хореографічного 

твору є схематичне зображення усіх моментів танцю. 

Умовні позначення: 

Дівчина  Обличчя – ⊂ – Потилиця 

Хлопець  Обличчя – < – Потилиця 

 

– Напрям руху виконавців 

 

– Просування по колу проти руху годинникової стрілки 

 

– Просування по колу за рухом годинникової стрілки 

 

– Просування вправо 

 

– Просування вліво 

 

– Просування вперед 

 

– Просування назад 

– Рух по внутрішньому і зовнішньому колах 

 

– Оберти в парі на місці 

 

 



71 

– Просування обертами 

 

– Переміна місцями (до-за-до) 

 

– Початкове та кінцеве положення виконавців 

 

Крім даних напрямків руху танцюристи можуть рухатися на сцені по 

лініях, колоною, гуртом, по діагоналі, зірочкою, клином, змійкою та 

іншими напрямками. Просування виконавців по сцені має велике значення, 

бо в ньому криється жива лінія хореографічного малюнку, що є окрасою 

народного хореографічного мистецтва та розкриває його зміст. Тому 

напрям руху танцюристів слід точно і ретельно не лише описувати, а й 

ілюструвати схемами. 
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Додаток 15 

ТРУБИ, ГРИЦЮ, В РУКАВИЦЮ 

 

А В ГОРОБЕЙКА 

Дитяча музична гра 

 

А в горобейка сестричка маленька, 

Сидить на кілочку, пряде на сорочку. 
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КАТЕРИНА І ВАСИЛЬ 

Дитяча пісня-гра 

 

Хлопчики й дівчатка, розділившись попарно, беруться за руки і 

кружляють у такт пісні-забавлянки спочатку в один бік (чотири такти за 

годинниковою стрілкою, починаючи з правої ноги), а потім у другий (чотири 

такти проти годинникової стрілки, починаючи з лівої ноги). На словах “Ой 

Василю...” тричі роблять застережливий рух вказівним пальцем правої руки, а 

на слові “Василю” – вказівним пальцем лівої руки (навхрест). На словах “не їж” 

і “мого” по черзі злегка вдаряють один одного долоня в долоню – правицею, 

потім лівицею.  На слові “киселю” тричі притупують ногами, починаючи з лівої. 

 

 
Катерина і Василь 

Посварились за кисіль. 

Ой Василю, Василю, 

Не їж мого киселю. 

Ой Василю, Василечку, 

Не їж мого киселечку! 

 

А Оксана і Тиміш 

Посварились за куліш: 

Ой Тимоше, Тимошу, 

Не їж мого кулешу! 

Ой Тимоше, Тимошечку, 

Не їж мого кулешечку! 

 

А Марина та Дем’ян 

Посварились за бур’ян: 

Ой Дем’яне, Дем’яну, 

Не рви мого бур’яну! 

Ой Дем’яне, Дем’яночку, 

Не рви мого бур’яночку!  
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ЛЕТІЛА БДЖОЛА  

 

Летіла бджола в поле за медом, 

В великім вітрі вона летіла. 
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ЩО НА НАШІЙ ВУЛИЦІ 

Передирка 

 

Діти наступають мілким кроком (дрібушечками) однією колоною на іншу. 

Співає і розігрує одна сторона: 

 

Що на нашій вулиці? Побиті кілочки! 

А на Вашій вулиці – вередливі дочки! 

 Співають обидві сторони разом: 

Ой думалося, передумалося, 

Хлопчик дівчинку бере  

Та й за ручку веде! 

 
Відповідає інша сторона: 

Що на нашій вулиці? – побиті пеньочки, 

А на Вашій вулиці – шкідливі синочки! 

 Разом співають обидві сторони: 

Ой думалося, 

Передумалося, 

Хлопчик дівчинку бере 

Та й за ручку веде. 

Знову співає і розігрує перша сторона 

Що на нашій вулиці 

Зелена діброва, 

А на тії вулиці 

Сміття та полова. 

Разом: Ой думалося, 
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Передумалося, 

Хлопчик дівчинку бере 

Та й за ручку веде. 

Співає і розігрує інша сторона 

Що на нашій вулиці 

Барвінок розслався, 

А на тії вулиці 

Парубок злякався. 

Разом:  

Ой думалося, 

Передумалося, 

Хлопчик дівчинку бере 

Та й за ручку веде. 

 
 

ЗАЙЧИКУ, ЗАЙЧИКУ, ТИ МАЛЕСЕНЬКИЙ 

 

Дитяча пісня-гра 

 

Узявшись за руки, діти ходять по колу, співають. Зайчики (діти, одягнені в 

костюми, чи маски Зайчика) по черзі стають усередині кола і рухами 

відтворюють все, про що співається. 

  
 

Зайчику, зайчику, ти малесенький, 

Зайчику, зайчику веселесенький. 

А ну, зайку, скочки в бочки, 

А ну, зайку, у долоньки! 

 

Скочком-бочком перевернися, 

Гребінчиком перечешися, 

Кого любиш – поклонися, 

Кого любиш – обіймися. 

 

Зайчику, зайчику, за підбоченьки! 

Голубе, зайчику, за підпашеньки! 
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Ану, зайку, підколінце ! 

Ану, зайку, підп’ятоньки! 
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Додаток 16 

Я ВАМ, ЛЮДИ, ЗАСПІВАЮ 

Українська пісня-небилиця 

 
Я вам, люди, заспіваю 

Ні сеї, ні тої, 

Аби-сте си послухали 

Співанки смішної. 

 

Свині вгору полетіли, 

Гуси поле зрили. 

А стодоли погоріли,  

Снопи ся лишили. 

 

Риби вийшли траву пасту, 

Коти зайшли в воду. 

Кури ріки переплили, 

Бо не знали броду. 

 

Кінь у скрипку витинає, 

Бугай у цимбали. 

Цап з бараном бьють у бубон,  

Аж крушаться скали. 
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Дві котюзі на мотузі 

Піють «кукуріку!»... 

Такого ще світ не видів 

І не вздрить довіку! 

 

Штири крілі клаповухі 

Сидять на березі… 

Отакої заспівав вам 

Іван під березой. 
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Додаток 17 
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 Додаток 18
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Додаток 19  

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 

 

Початковий рівень 

 

1. Колядка «В горє, по горє»  

 2. Колядка « Ой, зимонько-молодице» 

 3. Колядка «А в печі пироги печуться» 

 4. Українська народна пісня «Ой, там на веселім базарі» 

 5. Українська народна пісня «Ой, хто, хто Миколая любить» 

 6. Джеймс П’єрпойнт, слова Олени Мігунової «Передзвін» 

 7. Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко» 

 8. Українська народна пісня «А вже ясне сонечко» 

 9. Українська народна пісня «Пішли діти в поле» 

 10. Українська народна пісня «Чорнобривий корольок» 

 11. Українська народна пісня «Ой, весно, весно, що ж ти нам принесла» 

 12. Українська народна пісня «Женчичок-бренчичок» 

 13. Українська народна пісня «Журавель»  

 14. Українська народна пісня «Ой, продала мама гуску» 

 15. Музика та слова Миколи Шутя «Сімеєчка» 

 16. Українська народна пісня-казка «Танцювали миші по бабиній хижі» 

 17. Українська народна пісня, обробка слів Світлани Садовенко «Козуню-

любуню, пристань до мене» 

 18. Українська народна пісня-гра «Ой, до нори, мишко» 

 19. Українська народна пісня-гра «Чижику, чижику, пташку маленький» 

 20. Українська народна пісня «Йа горобчику» 

 21. Українська народна пісня-гра, гаївка «Дінь-динь, дінь-динь, дінь, 

дзвенять дзвінки» 

 22. Українська народна пісня-гра «Да куди їдеш, Явтуше?» 

 23. Українська народна пісня «Зайчику, зайчику» 

 24. Українська народна пісня-гра «Веселі гуси» 

 25. Українська народна пісня-гра « Залізний ключ» («Ой, дзвони 

дзвонять») 

 26. Українська колискова «Киця Мура, де ти була?» 

 27. Українська народна пісня-казка «Ходить гарбуз по городу» 

 28. Осіння співанка «Дощик, дощик, кап, кап, кап» 

 29. Український обряд із циклу заклинання Дощу, Сонця, Вітру. Топтане 

я рясту . «Топчу, топчу ряст» 

 30. Українська народна пісня в обробці Світлани Садовенко «Дощик» 

 31. Українська народна пісня «Іди, іди, дощику» 

 32. Українська народна пісня-небилиця в обробці Світлани Садовенко 

«Танцювала риба з раком» 
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 33. Музична казка-інсценізація, слова-рими Світлани Садовенко, музика 

народна та Світлани Садовенко «Рукавичка» (за мотивами української народної 

казки «Рукавичка») 

 34.Українська народна пісня-небилиця «ой, гоп дини-дини» 

 35. Українська народна пісня «Гарний танець гопачок» 

 36. Музика та слова Миколи Шутя «Я і ти» 

 37. Веснянка-гра (м. Тернопіль) Воротарчик» («Воротар, воротар, 

воротарчику») 

 38. Ірина Тарнавська, слова Зої Ружин «Ладо, Ладо, Ладусеньки» 

 39. Світлана Садовенко, слова Валентини Лелеко «Турботливий котик» 

 

Основний рівень 

 

1. Колядка «А в цей дом завітав Бог» 

2. Щедрівка «Щедрий вечор, добрий вечор» 

3. Колядка «Роди,Боже, жито!» 

4. Щедрівка «Прилетіла ластівонька» Вінниччина  

5. Світлана Садовенко, вірші Зої Ружин «Все до Різдва» 

2. Олександр Бурміцький, слова Зої Ружин «Ми святому Миколаю 

Славеня возносимо»   

3. Українська народна щедрівка «Щедрик» 

4. Українська народна щедрівка в обробці Світлани Садовенко «Ой, 

сивая тая зозуленька» 

5. Українська народна колядка «Нова радість стала» 

6. Українська народна пісня «Старий рік минає» 

7. Чеська народна пісня «Полька» 

8. Українська народна пісня «Чорнобривий корольок» 

9. Українська народна пісня «Ой, весно, весно, що ж ти нам принесла» 

10. Українська народна пісня «Розійшлись хмарки, гляне сонечко» 

11. Українська народна пісня «Ой, посіяв мужик гречку» 

12. Українська народна пісня «Ой, продала мама гуску» 

13. Українська народна пісня «Ой, мамо люблю Гриця» 

14. Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи» 

15. Українська народна колискова «Котику сіренький» 

16. Українська народна пісня «Зайчику, зайчику» 

17. Українська колискова пісня в обробці Михайла Вериківського «Спи, 

моя дитино» 

18. Українська народна пісня-гра «Да куди їдеш, Явтуше?» 

19. Українська народна пісня-гра «Веселі гуси» 

20. Українська народна пісня « Вийшли в поле косарі» 

21. Осіння співанка «Дощик, дощик, кап, кап, кап» 

22. Українська народна пісня-казка «Ходить гарбуз по городу» 

23. Український обряд із циклу заклинання Дощу, Сонця, Вітру. Топтане 

я рясту . «Топчу, топчу ряст» 

24. Українська народна пісня «Сіяв мужик просо» 



85 

25. Українська народна пісня «Іди, іди, дощику» 

26. Українська народна пісня в обробці Світлани Садовенко «Дощик» 

27. Українська народна пісня «Вітряк» 

28. Українська народна пісня-передирка в обробці Світлани Садовенко 

«Що на нашій вулиці» 

29. Українська народна пісня-небилиця в обробці Світлани Садовенко 

«Ми вам, люди, заспіваєм». 

30. Українська народна пісня-небилиця в обробці Світлани Садовенко 

«Танцювала риба з раком». 

31. Українська народна пісня ХVІІ століття із циклу «Вечорниці» (запис 

і розшифрування Світлани Садовенко) «Наша пані хороша» 

32. Музична казка-інсценізація, слова-рими Світлани Садовенко, 

музика народна та Світлани Садовенко «Рукавичка» (за мотивами української 

народної казки «Рукавичка») 

33. Українська народна пісня «Ой, я молода на базар ходила» 

34. Українська народна пісня «Од Києва до Лубен» 

35. Сучасна обжинкова пісня в обробці Світлани Садовенко «Ой, снопе, 

снопе». 

36. Українська народна пісня-небилиця «ой, гоп дини-дини» 

37. Музика та слова Миколи Шутя «Я і ти» 

38. Українська народна жниварська пісня в обробці Олени Ільницької 

«Ой, на горі жита много» 

39. Календарно-обрядовий цикл  «Веснянки» в обробці Світлани 

Садовенко «Весну закликаємо, зиму проводжаємо!» 

40. Українська народна пісня «Ой, єсть в лісі калина» 

41. Веснянка «А вже весна, а вже красна, із стріх вода капле» 

42. Українська народна пісня «Кроковеє колесо» 

43. Веснянка (Кіровоградська область, Ульяновський район) « А вже 

весна, а вже красна та й три вітри нам принесла» 

44.  Веснянка «Ой ти, красна весно, що ж ти нам принесла» 

45. Веснянка (Рівненщина) «Іди, зимо, та й до столина» 

46. Веснянка (Сумська область, Недригайлівський район, с. Деркачівка) 

«Масляна, оце я йду» 

47. Ірина Батюк, слова Нестора Миртинця «Таточко татусю» 

48. Українська народна пісня в обробці Ніни Матвієнко «Ішло дівча 

лучками» 

49.  Оскар Санделер, слова Миколи Сома «Вишиванка» 

50. Ганна Олєйнікова, слова Платона Воронька «Кожушок» 

51. Музика та слова Ірини Білик «Киця-кицюня» 

52. Різдвяна колядка «У Вифлеємі Син Божий народився» 

53. Музика та слова Олени Бєрая «Волошкове поле» 

54. Музика та слова Тіни Кароль «Україна - це ми!» 

55. Світлана Садовенко, вірші Зої Ружин «Все до Різдва» 

56. Українська народна пісня-колядка «Ми прибули, господарю» 

57. Ірина Тарнавська, слова Зої Ружин «Ладо, Ладо, Ладусеньки» 

58. Ірина Кириліна, слова Людмили Татаренко «Я пасу гусяток» 
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Вищий рівень 

 

1. Колядка «Райдусь, земле, коляда іде» Чернігівщина 

2. Українська народна пісня-колядка «Добрий вечір, люди, ми йдемо до 

хати» 

3. Щедрівка дівчині «По горі, горі пари ходили» 

4. Колядка «Що то за предиво» 

5. Церковна пісня «О, ВсепітаяЦарице» 

59. 6.  

5. Анжеліка Ярмолюк, слова Віталіни Ченкової «Мамо, привези мені 

весну» 

6. Українська народна щедрівка «Щедрик» 

7. Українська народна колядка «Нова радість стала» 

8. Українська народна щедрівка в обробці Світлани Садовенко «Ой, 

сивая тая зозуленька» 

9. Українська народна пісня «Старий рік минає» 

10. Українська народна пісня «Ой, там на горі» 

11. Сергій Ткачук, слова Віктора Михайлищука «Отаманом буду я!» 

12. Українська народна пісня «Ой, мамо люблю Гриця» 

13. Українська народна пісня «Била мене мати» 

14. Музика народна, слова Миколи Устіяновича «Верховино» 

15. Українська народна пісня «Женці» 

16. Веснянка «Вийди, вийди, Іваночку» 

17. Українська колискова пісня в обробці Михайла Вериківського «Спи, 

моя дитино» 

18. Українська народна пісня «Ой, без дуди, без дуди» 

19. Українська народна пісня «Ой, на горі два дубки» 

20. Українська народна пісня-передирка в обробці Світлани Садовенко 

«Два городи обробила» 

21. Українська народна пісня-небилиця в обробці Світлани Садовенко 

«Ми вам, люди, заспіваєм» 

22. Українська народна пісня-передирка в обробці Світлани Садовенко 

«Ми вам, люди, заспіваєм» 

23. Українська народна пісня ХVІІ століття із циклу «Вечорниці» (запис і 

розшифрування Світлани Садовенко) «Наша пані хороша» 

24. Українська народна пісня «Од Києва до Лубен» 

25. Українська народна пісня «Ой, на горі Калина» 

26. Українська весільна пісня. Весільний обряд (уривок) із циклу «Дівич-

вечір» в обробці Світлани Садовенко «Летять галочки» 

27. Українська народна жниварська пісня в обробці Олени Ільницької 

«Ой, на горі жита много» 

28. Українська народна пісня «Якби в лісі гриби не родили» 

29. Українська народна пісня «На вулиці скрипка грає» 

30. Українська народна пісня в обробці Світлани Садовенко «Ходи ж, моя 

люба» 

31. Українська народна пісня «Їхав, їхав, козак містом» 
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32. Юрій Павленко, слова В’ячеслава Третяка, адаптація слів Світлани 

Садовенко «Будьмо!» 

33. Музика та слова Миколи Шутя «Дякую!» 

34. Українська народна весільна пісня «Ой, у полі грушечка» 

35. Календарно-обрядовий цикл «Веснянки» в обробці Світлани 

Садовенко «Ой, виходьте, дівчата, весну красну зустрічати» 

36. Календарно-обрядовий цикл  «Веснянки» в обробці Світлани 

Садовенко «Весну закликаємо, зиму проводжаємо!» 

37. Музика і слова Святослава Вакарчука «Обійми мене» 

38. Українська народна пісня в обробці С. Садовенко «Ой, у полі 

криниченька» 

39. Українська народна пісня «Ой, єсть в лісі калина» 

40. Українська народна пісня «Ой, буслоньку» 

41. Веснянка «А вже весна, а вже красна, із стріх вода капле» 

42. Українська народна пісня «Кроковеє колесо» 

43. Українська народна пісня «Вербовая дощечка» 

44. Українська народна пісня в обробці С. Садовенко «Ой, у вишневому 

садочку» 

45. Українська народна пісня в обробці С. Садовенко «Як служив же я у 

пана» 

46. Українська народна пісня (Полісся), з репертуару гурту «Кралиця» «В 

осичені, в березині» 

47. Веснянка «Ой ти, весно, та й весняночко» 

48. Веснянка (Кіровоградська область, Ульяновський район) « А вже 

весна, а вже красна та й три вітри нам принесла» 

49. Купальська (Волинська область) «На нашій юлойці» 

50. Веснянка (Рівненщина) «Іди, зимо, та й до столина» 

51. Веснянка (Сумська область, Недригайлівський район, с. Деркачівка) 

«Масляна, оце я йду» 

52. Музика та слова Анжеліки Ярмолюк «Молитва за Україну» 

53. Музика та слова Али Мігай «Молитва» 

54. Людмила Салюта-Ященко, слова Зої Ружин  «Ой, Тарасе, зоря 

сходить» 

55. Руслана  Лоцман, слова Зої Ружин «Чорнобривці Кобзаря» 

56. Купальська «Ой на Івана, та й на Купала» 

57. Купальська (Кіровоградська область, Ульяновський район) «Вулицею 

йдем, Купайло несем» 

58. Веснянка з репертуару гурту «Алібі» «Ой, вийду я на веснянку» 

59. Музика народна, вірші Тараса Шевченка (музично-літературна 

композиція за творами Тараса Шевченка) «Світає». 

60. Музика народна, вірші Тараса Шевченка «Було колись на Вкраїні» 

61. Гордій Гладкий, вірші Тараса Шевченка, обробка мелодії Якова 

Степового та Олексія Керекеші (з альбому «Два Світи. Two Worlds») «Зоре моя 

вечірняя». 

62. Людмила Александрова, слова Михайла Петренка, аранжування 

Владислава Заремби «Дивлюсь я на небо». 
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63. Ганна Олєйнікова, слова Наталії Іванової «Рушники». 

64. Олександр Злотник, слова Галини Шаповалової «Мамина хатина» 

65. Ігор Поклад, слова Юрія Рибчинського «Тече вода» 

66. Українська народна пісня «Туман яром» 

67. Українська народна пісня з репертуару фолк-гурту «Дуліби», обробка 

Світлани Садовенко «Ой, озеро» 

68. Українська народна пісня з репертуару фолк-гурту «Дуліби» «На 

вигоні» 

69. Українська народна пісня з репертуару фолк-гурту «Дуліби», обробка 

Світлани Садовенко «Сєриє гусі» 

70. Різдвяна колядка «У Вифлеємі Син Божий народився» 

71. Пісня січових стрільців «Хлопці, підемо» 

72. З репертуару Зоряни Рощук «Родина» 

73. Музика та слова Тіни Кароль «Україна - це ми!» 

74. Олександр Білаш, слова Михайла Ткача «Прилетіла ластівка» 

75. В’язанка укр. нар. пісень в обробці Світлани Садовенко. Музична 

композиція «Ярмарок» 

76. Купальська пісня (Вінниччина) « Ой, летіло, помело» 

77. Купальська (Вінниччина), запис і розшифрування Катерини 

Канонишеної «Через пень, через колоду» 

78. Купальська (Вінниччина), запис і розшифрування Катерини 

Канонишеної «Наше Купайло з верби» 

79. Світлана Садовенко, вірші Зої Ружин «Все до Різдва» 

80. Музика і слова Лесі Горової «Мавка лісова» 

81. Музика і слова Лесі Горової «Це зима, зима» 

82. Українська народна пісня-колядка «Ми прибули, господарю» 

83. Майк Чепмен, слова Холлі Найт «Simply the best» 

84. Анжела Ярмолюк, слова Павла Мовчана «І бігла вода» 

85. Світлана Садовенко, слова Зої Ружин «Сопілка мелодії барви 

сплітала» 

86. Анжела Ярмолюк, слова Зої Ружин «Українська хустка» 

87. Ірина Кириліна, слова Руслани Лоцман «Не погасне сонце» 

88. Ірина Кириліна, слова Руслани Лоцман «Золотий лунає дзвін». 
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Додаток 20  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

для організації роботи зразкового художнього колективу  

театру пісні «ЛАДОНЬКИ» 
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№ Назва Кількість  

1. 
Актова зала чи велика класна кімната для 

групових занять з дітьми дошкільного віку 
1 

Наочні посібники і матеріали 

Друковані 

2. Настільні картки, картки з завданням, картинки 
За кількістю 

учасників гуртка 

3. 
Українські народні казки (ілюстровані кольорові 

видання), дитячі книги та журнали тощо 
 

Цифрові 

4. 
Музичні записи народних пісень, казок, 

фольклорних обрядів 
 

5. 
Аудіо та відеозаписи виступів фольклорних 

колективів та народних автентичних пісень 
 

Музичні інструменти 

6. Фортепіано, баян, акордеон, гармошка  1 

7. 

Дитячі музичні інструменти: бубни, брязкальця, 

дзвіночки, сопілки, трикутники, трищітки, ложки, 

кугікли, дуділки, свистки, гудки тощо 

За кількістю 

учасників гуртка 

8. Ксилофон, металофон тощо. 2 

9. 

Барабан з барабанними паличками та ін. перкусія 

–  харп або музичний гребінець, маракаси, 

кастаньєти, шейкери, гуіро, тамбурин тощо 

2+4 

Матеріали 

10. 

Кольоровий папір, картон, клей, ножиці, зошити 

для малювання, зошити для нот, пластилін, 

кольорові олівці, фарби, білий папір, ватман 

Кожній дитині 

11. Кольорові стрічки За потреби 

Технічні засоби навчання 

12. Флеш накопичувачі  по 1-2  

13. Слайдоскоп (слайди) 1 

14. Відеокамера 1 

15. Комп’ютер 1 

16. Мікрофони, стійки мікрофонні 3-4 

17 Фотоапарат, диктофон по 1 

18 Синтезатор 1 

Колекції 

19. Українські народні костюми (стилізація) Кожній дитині 

20. Дитячі м’які іграшки Кожній дитині 

21. Віночки, кушаки, брилі, постоли тощо Кожній дитині 

22. Костюми або маски казкових героїв За потребою 
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23. 
Українські рушники, вишиванки, глиняні 

горщики, предмети ужиткового побуту тощо 
За можливостями 
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