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Мэта: знаѐміць дзяцей і бацькоў з летнімі і восеньскімі народнымі святамі, з
фальклорам гадавога круга земляробчых свят, палявых работ селяніна.
Фарміраваць цікавасць да традыцый і абрабаў нашых продкаў. Далучаць да
духоўных каштоўнасцей беларускага народа.
Абсталяванне: папараць-кветка, сноп жыта, каляндар летне-восеньскіх
народных свят (памерам А2, дзе разварот кожнага ліста аформлены атрыбутыкай
характэрнай да пэўнага свята),
Сѐмуха – вакол бярозкі людзі ў святочным адзенні водзяць карагод.
Купалле – папараць-кветка, дзяўчынкі ў вяночках, пускаюць вянкі па рацэ.
Казанская – жнеі з сярпамі жнуць жыта, ставяць снапы.
Багач – на рушніку кубышка з жытам пасярэдзіне свечка,
Пакроў – кірмаш, выявы людзей ў беларускім адзенні якія гандлююць
гароднінай, рознымі вырабамі.
Дзеючыя асобы:
Восенька – дзяўчынка ў касцюме восені;
Хлопчык і дзяўчынка ў беларускіх народных касцюмах;
Бярозка - дзяўчынка ў касцюме бярозкі;
Карагод - дзяўчынакі ў беларускіх касцюмах;
Купалінка – дзяўчынака ў вяночку;
Жняя – дзяўчынака;
Буслы – дзеці ў касцюмах буслоў.
Дэкарацыі: восеньскі пейзаж, выявы дзяцей у святочным адзенні, якія граюць
на музычных інструментах.
Ход свята
У залу заходзіць Восень, двое дзяцей у беларускіх касцюмах выносяць
каляндар беларускіх народных свят.
Восенька: Добры дзень, шаноўны люд!
Рада я вітаць вас тут,
Вам пакажа Жгунскі сад
Каляндар летне-восеньскіх народных свят.
(хлопчык і дзяўчынка перагортваюць старонкі каляндара)
Першае летняе свята – Сѐмуха.
На Сѐмуху дзяўчаты ў госці да бярозкі ідуць,
Вянкі ўюць ды песні пяюць,
Песні пяюць, водзяць карагод,
Кумяцца, каб не сварыцца ўвесь год.
Карагод “Бярозка”
Свята Купалле.
Восенька: Кажуць людзі, на Купалле,
У кожным лесавым куточку
Кветка папараць усходзе
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Расцвітае ў гэту ночку.
А хто гэту кветку знойдзе,
Возьме яе ў рукі –
Шчасце з’явіцца ў народзе,
Будуць людзі жыць без мукі.
Пад мелодыю “Купалінка” выходзіць дзяўчынка і выносіць папараць-кветку,
ладзіцца сюжэт свята Купалле (касцер, дзеці водзяць карагод, прыгаюць
цераз кацсѐр)
Свята Казанская.
Восенька: На Казанскую зажынкі пачыналі,
Першы сноп зажыналі
Казалі: “Пакуль колас у полі
Трэба працаваць падоле”,
“Хоць і пот ключом б’е,
А жнец сваѐ бярэ”,
“Калі зярно ў каласку
Не гожа валяцца на баку”
Пад беларускую мелодыю жняя важна праносіць сноп перад дзецьмі і
гледачамі
Свята “Багач”
Восенька: Увосень, калі жыта зжата
У вѐсцы наступае залатое свята.
Багач – свята збору ураджаю
І якраз у гэты час,
Буслы адлятаюць ад нас,
Каб вясной вярнуцца зноў
К нам на Беларусь, дамоў.
Пад музыку вылятаюць буслы. Танец буслоў.
Свята Пакроў.
Восенька: Маці Божая на Пакроў
Зямельку пакрывае дзе лістком, дзе сняжком,
А дзеўку вянцом.
З гэтага дня пачыналісь пакроўскія кірмашы.
Вось дзе радасць для душы!
Таргуюць маладзіцы, дзеткі,
Дзяды, бабулі ды кабеткі.
Усѐ што ўрадзіла, што Бог паслаў,
Народ вѐз на кірмаш ды прадаваў.
Дзеці закрываюць каляндар.
Восенька: Вось і закончыўся агляд
Летне-восеньскіх народных свят.
1 дзіця:
А зараз сад пакажа наш,
Як збіралісь на кірмаш.
Дзед Жгунец, бабуля Жгунка
Унукі – Васілѐк, Марылька ды Ганулька.
3

2 дзіця:

Яны ўвосень ураджай сабралі,
Падумалі, паразважалі
І парашылі – як агляд
Зрабіць раслінам хіт – парад.
Восенька: Паглядзець на яго якасць, рост
Абазначыць вагу, кошт,
Каб ні сорамна было
На кірмаш выставіць яго.
Восень і дзеці выходзяць.(Далей пачынаецца “хіт-парад”)
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