Мета: збагатити знання учнів про пісню – духовну основу життя українського народу;
допомогти учням зрозуміти, що без пісні, рідного слова немає людини; сприяти
розвитку творчих здібностей, бажання примножувати, берегти свою національну
культуру; виховувати глибокі почуття любові до пісні, рідного краю.
Майстер в\н Дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану українській народній
пісні. Бо саме вона через віки проносить свою нев'янучу молодість, вона бентежить душу,
вона вічна , як і душа народу...
Вед.1 Так, і справді ,вона бентежить душу, та так бентежить, що змушує лінивих визирнути
на вулицю, сонних - прокинутись, а завзятих — пуститись у танок, особливо як почуєш :
« Маруся раз, два , три...»
Вед.2 Пісня «Розпрягайте хлопці коней»

Майстер в\н

Українська пісня оспівує красу рідного краю , його неповторність і

багатство та возвеличує могутній український народ!
Учень 1вірш :
Хай лине пісня солов’їна
Про нашу рідну Україну .
І доки в грудях серце б’ється ,
Хай пісня українська ллється .

Учень2
Існує легенда. Зібрав одного разу Бог усі народи й почав роздавати їм різні
чесноти. Німцям - точність, англійцям - витримку, французам - хист до
виготовлення одягу. Кожен, отримавши свій дарунок від Бога, йшов собі додому. І тут
Бог побачив дівчинку у віночку. Вона сиділа в куточку і гірко плакала.
- Хто ти? І чого плачеш ?- запитав Господь .
- Я – Україна, а плачу, бо не отримала дарунку.
- Чого ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же зарадити
твоєму горю?
Дівчина хотіла вже піти, проте Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її.
- Є у мене дар, який уславить тебе на цілий світ. Це – пісня.
Узяла дівчина - Україна дарунок і міцно притисла його до серця. Уклонилась
низько Всевишньому і з ясним обличчям та вірою понесла пісню в народ. З тих пір і
дивує весь світ українська пісня.
Вед.1 Задушевна, милозвучна, проста як усе геніальне, наша пісня полонить серце слухачів.
Через усі поневіряння проносить вона свої чари, свою нев'янучу молодість...
Вед.2 Особливо якщо ця молодість зустрілась під вишнею з нев'янучою старістю...
Пісня « Ой під вишнею, під черешнею»
Учень3 вірш :
Розквітай , прекрасна Україно ,
Рідна земле , матінко моя ,
Хай лунає мова солов’їна ,
Пісня неповторна твоя.
Вед.1 Українська народна пісня! Яке ж це диво! Невіддільна від життя , як квіти біля
чепурної хати , як зорі на небі. В ній зберігається велика життєва правда..
Вед. 2Так, дійсно велика життєва правда і малесенька брехня про те, як одна хитрюща дівка
підманула хорошого парубка.
Пісня «Ти ж мене підманула»
Вед.1 Українська народна пісня - це дорогоцінне надбання нашого народу. нев'януча окраса
його духовної культури. Народна пісня володіє чудовою здатністю полонити людські серця,
тамувати біль, множити силу...
Вед2. А також вона може чисто по -жіночому з'ясувати стосунки з чоловіками , заявивши :
«чом ти не прийшов, я тебе чекала.»
Про те, як вони з’ясовують стосунки з хлопцями, розкажуть дівчата
Пісня « Чом ти не прийшов».

Вед.1 З-поміж українських народних пісень є історичні пісні. Герої пісень цього
жанру – наші козаки, історичні особи, славні подвиги яких зосталися в народній
пам’яті. Прослухайте одну із історичних пісень. «Їхав козак за Дунай»
Відео «їхав козак за Дунай»
Учень
Цікава історія цієї пісні. На початку 19 ст. вчені були неймовірно здивовані тим, як
далеко помандрувала одна з шотландських народних пісень: вона прижилася в Україні
і стала тут народною, відомою під назвою «Їхав козак за Дунай». Але згодом
дослідники виявили зовсім інший факт: пісня народилася в Україні, а залетіла аж до
Шотландії, ставши там народною. А ще з’ясувалося, що в цієї пісні є автор.
Чи міг уявити сивочолий Семен Климовський, що доля виявиться такою прихильною
до його пісні, яка облетить усі материки, потрапить до ангійського, німецького
фольклору, що її співатимуть навіть американські ковбої?
Пісня «Їхали козаки»
Учень 4 вірш
Ну де ще є така чарівна пісня,
Серед яких на світі славних мов?
То серце від журби неначе стисне,
А то — навіє радість та любов.
Вед.1 3 піснями у нас зустрічають гостей, з піснями починають роботу. Пісні скрізь - на
хрестинах, на родинах,на весіллях.
Пісня « Горіла сосна, палала »
Учень 5вірш
В піснях і труд, і даль походу,
І жаль , і успіх , і любов,
І гнів великого народу,
І за народ пролита кров!
Вед.2 відео «Їхав козак на війноньку»
Вед.1 Ех, козацтво, козацтво! Скільки народних пісень торкнулось їхнього життя,
прославили їхню звитягу, мужність і завзяття...
Вед. 2...і хороший апетит. Бо чому ж не заспівати про козака, що любить гарно поїсти. От
уже по істині правильна пісня , бо тут козакові годять , як ніколи - і вареників наварять, і
дров нарубають , ще й «голубом сизеньким назвуть»...
«Ой мій милий вареничків хоче»
Вед.1 Ох, тяжка ж та жіноча доля... про неї і пісня журиться. То вона
вербою край села, а то перетвориться на сопілку чи скрипку, то калиною при дорозі стане і
переливатиме свою тугу у хвилюючу мелодію.

Пісня « При долині кущ калини»
Майстер в\н
Конкурс

Відгадати назву пісні .
1. Постій , постій, козаче, твоя дівчина плаче, Як ти мене
покидаєш, тільки подумай.
(їхав козак за Дунай)
2. Вітер дуба хитає, Козак дівку
питає.
(Два дубки)
3. А я молода дівчина, Тай горя
зазнала. Вечероньки не
доїла, Нічки не доспала.
(Цвіте терен)
4.Яка я моторна,
Гнучка чорноброва.
Як побачиш, аж заплачеш,
Що я вередлива
(По дорозі жук)
5. Коса моя розплетена: її подруга
розплела.
А на очах бринить сльоза,
Бо з милим розлучилась я.
(Ой у вишневому саду)
6. Куплю тобі хатку,
Та ще й сіножатку,
І ставок , і млинок,
І вишневенький садок.
(Ой під вишнею)

« Музичний дивоспів » . Відгадати, яка звучить пісня .
1. « Зеленеє жито ,зелене».
2. «Два кольори»
3. «Ой на горі два дубки».
4. «Смерека»
5. « Чорнобривці»
6. «Несе Галя воду»
7. «Пісня про рушник»

Учень 6 вірш
Мій край чудовий — Україно!
Мій край чудовий — Україно!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
І найдорожча рідна мова —
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі...
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Вед.1 Пісня «Де така ще є земля?»
Майстер в\н Підійшов до завершення наш вечір.
Дякуємо за увaгу!

