
           До рідного слова торкаюсь душею… 

Звучить пісня «Мова єднання» 

Ведучий:  

Сьогодні, 9 листопада – свято рідної мови, бо саме завдяки їй ми об'єдналися 

в один народ, в одну націю.  

 

 

У Конституції України у статті 10 записано: «Державною мовою на Україні 

є українська мова». 

В Україні українська мова функціонує як національна мова держави, нею 

розмовляють ті, хто любить свою Вітчизну і гордиться її історією, хто не уявляє 

себе без причетності до свого великого волелюбного народу. Петро Яцик, меценат 

української мови, казав: «За добрі знання рідної мови будемо платити великі 

премії. Те, що дорого коштує, високо й цінується».   

Ведуча:  

Щасливі ми, що народились і живемо на такій чудовій мальовничій землі, в 

нашій славній Україні. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки. Тут 

основа роду українського, що сягає сивої давнини. Мова – душа народу. І сьогодні 

ми будемо говорити про нашу рідну українську мову.         

         Без мови не може існувати народ, його культура. Мова - це один з 

найдивовижніших скарбів, які людина витворила за свою історію. 

І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до 

сліз, зачувши рідне слово… 

Звучить пісня «Україна»  

Ведучий:  

Але багато років тому, коли люди жили в печерах, мова була дуже бідною. 

Вона складалася з небагатьох слів. Минали століття, змінювалися люди, 



удосконалювалась і мова, потім люди винайшли письмо. Учений монах Кирило 

винайшов слов’янську азбуку.  До 24 грецьких літер було додано ще 9 літер. На 

нашу українську землю ця азбука прийшла 1000 років тому. Вона повсякчас 

змінюється й вдосконалюється. 

Ведуча: 

Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки 

наймилозвучніших мов земної кулі. 

У 1934 році на конкурсі мов у Парижі українська мова була визнана поряд з 

французькою і перською, як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю 

українська мова займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише 

італійській. 

 

Ведучий:   

З цих слів наша мова, пишаємось нею – 

Це музика й пісня народу мого. 

Без неї не зміг би на світі прожити, 

Не зміг би помітить земної краси, 

Не чув би й не бачив, як шепчеться жито, 

З якого стікають краплинки роси. 

Вона – джерело й найчистіша криниця, 

З якої черпаю натхнення й снагу. 

Вона кришталево дзвенить і іскриться, 

Я нею тамую духовну жагу. 

У шелесті трав, у цвітінні калини 

Я чую цю мову у сні й наяву. 

Вона в моїм серці, – це вся Україна, 

Я дихаю нею, я нею живу! 



А як чудово та мелодійно звучить українське слово в пісні про кохання.  

Відеоролик про кохання 

Ведуча:     

Люди спілкуються між собою за допомогою слів, тобто нашим засобом 

спілкування є словесна мова. Однак, ще існує мова жестів, а також – барабанного 

бою (Центральна і Північна Америка, Тропічна Африка), мова свисту (у жителів 

Канарських островів), монотонного шепоту (у жителів острова Цейлон та у пігмеїв 

Центральної Африки). 

Ведучий: 

  Зверніть увагу на багатющі можливості нашої української мови. Чи знаєте 

Ви, що в українській мові є тавтограми, тобто слова на одну букву?  

«Біля білої берези блукав білий бородань. Борода, брови були білі. Брав 

бородань бандуру, бурмотів, бубнів. Бандура болісно бриніла». 

 Ведуча: 

  «Багато бачив бандурист бід батьків, братів босих, багато брехні, безчестя, 

безкультур’я, братовбивства... Боротися! Безстрашно, безперервно боротися. 

Благати благословення Божого». 

 Ведучий: 

  «Боже! Бачиш – боса Батьківщина! Бо брат бив брата, батько – батька. Боже! 

Біль безжалісний! Боже, буде багата будуччина Батьківщини? Буде!». 

  

 

Ведуча: 

   

Сад спочиває, спить спокійно, 

Ставок старенький стуманів.  

Стежина - стежка самостійно 



Снує собі серед садів. 

Світанок синій струменіє, 

Сосна світлішою стає, 

Серпанок світиться світліє. 

Сон сновидіннячко снує. 

Світ стрепенувся. Скільки спати? 

Співають сотні солов'їв! 

Скоренько стало скрізь світати. 

Стрижі стрілою! Сонце! Спів! 

Сміється сонце, світить, сяє! 

Стрічає сонечко сосна. 

Сопілка, скрипочка співає, 

Співає серденька струна. 

Ведучий: 

Сипле, стеле сад самотній 

Сірий смуток – срібний сніг, - 

Сумно стогне сонний струмінь, 

Серце слуха смертний сміх… 

Стихли струни, стихли співи, 

Срібні співи серенад. – 

Срібно стеляться сніжинки – 

Спить самотній сад.  

 

 

 

 

 



 

Ведуча: 

Зимонька завила, загула, закружила, захазяйнувала, 

Завітрила, засніжила, замела.  

Землю заметілями заткала. 

Заховались зляканії зорі,  

з-за завії зрідка заглядали. 

Зблідли зовсім, затремтіли,  

звисока, зоріючи, зітхали. 

Засміялась злісно заметіль,  

заскрипіла, злобою завила. 

Замела, задула звідусіль!... 

Засопла, знесилено заснула. 

Засвітилась зіронька здаля. 

Заясніло. 

Злість зима забула.  

 

 

 

Ведучий: 

Саме прислів’я і приказки відображають споконвічну спостережливість і 

мудрість українського народу. Недарма їх називають золотими зернами народної 

мудрості.  

Послухайте прислів’я про мову: 

1. Ділом – як шилом шпигає, а словом – як шовком вишиває. 

2. Гостре словечко коле сердечко. 

3. Давши слово – держись, не давши – кріпись. 

4. У кого рідна мова, в того й душа здорова. 



5. Від теплого слова і лід розмерзає. 

  Ведуча: 

6. Слів не розкидаєш, добру славу маєш. 

 7. Мудре слово в громаді вагоме. 

 8. Слово – не горобець, як вилетить, то вже не спіймаєш. 

 9. Хто говорить – сіє, хто слухає – жне. 

 10. Слово до слова – зложиться мова 

Ведучий: 

А ще український народ дуже дотепний та любить жарти. Щоб у цьому 

впевнитися, переглянемо уривок з фільму «Сватання на Гончарівці». 

 

 

 

 

Ведуча: 

А скільки в нашій мові пестливих, ніжних форм слів до одного вибраного 

слова. Ось в англійській мові «хенд» – це просто рука і нічого більше, а у нас: 

ручка, ручечка, рука, рученька, рученя, рученятко. А які слова можна добрати до 

слова «мама» – неня, матуся, мамуся, мамочка, матінка. 

Ведучий: 

А якими прекрасними звертаннями до наших дорогих рідних мам, татусів, 

бабусь і дідусів багата наша мова.  

Є в нашій мові прекрасні звертання, 

Добрі і щирі, прекрасні слова. 

Тими словами усяк без вагання 

Маму найкращу свою назива. 

Ведуча: 



Мамо, матусенько, мамочко, ненько, 

Матінко, усміх твій ніжний ловлю. 

Мамонько рідна, моя дорогенька, 

Я над усе тебе в світі люблю! 

Ведучий: 

Я і до тата умію звертатись, 

Хочу в словах передати тепло. 

Щоб мій татусь міг частіше всміхатись, 

І щоб в душі його сонце цвіло. 

Ведуча: 

Татку, татусеньку, таточко, тату, 

Кращого в світі немає навкруг! 

Татоньку, хочу тебе обійняти, ти мій порадник, заступник і друг! 

 

 

 

Ведучий: 

Я до бабусі з любов'ю звертаюсь 

Бабцю, бабусю, бабуню моя! 

І до бабусиних рук притуляюсь, 

І відчуваю в них лагідність я! 

Ведуча: 

Й до дідуся я іду по науку: 

Діду, дідуню, навчи в світі жить! 

Він на голівку кладе свою руку, 

Голос сріблястий струмочком біжить. 

Ведучий: 



Не посмій забути 

Маминої мови. 

Нею квітне поле,  

І гудуть діброви. 

Можеш призабути 

Запах рути-м’яти, 

Але рідну мову 

Мусиш пам’ятати. 

 

 

 

Ведуча: 

Можеш не впізнати 

Голосу діброви, 

Та не смій зректися 

Маминої мови. 

Бо як відречешся, 

Кине тебе пісня, 

Будеш ти без неї 

Наче вишня пізня. 

Ведучий: 

Любіть свою мову й ніколи 

Її не забудьте в житті. 

А хто свою мову забуде, 

Той серце забуде своє. 

Ведуча: 

Вона, як зоря пурпурова,  

Що сяє з небесних висот, 



І там, де звучить рідна мова, 

Живе український народ. 

Ведучий: 

Є в нашій мові слова пречудові:  

Гарні звертання, слова-привітання. 

Треба їх добре нам пам’ятати 

І повсякденно у мові вживати. 

«Доброго ранку!» і «Доброго дня!» - 

Не забувай говорити щодня. 

А як збираєшся спати лягати, 

Ведуча: 

Не забувай «На добраніч!» сказати! 

Ще коли навіть дитятко в колибі, 

Мама навчає казати «Спасибі!» 

Слово подяки завжди пам’ятай, 

«Дякую!» - слово частіше вживай! 

Слово чарівне відкриє нам казку. 

Лише скажи тепло й ніжно - «Будь ласка!» 

«Прошу», Пробачте» і «Будьте здорові!» 

Ведучий: 

Музика лине у кожному слові, 

Ще й усміхнися при цьому чарівно. 

Все, як у казочці, зміниться дивно. 

Настрій поліпшиться, стане приємно, 

Кожен до тебе всміхнеться взаємно. 

До гарного слова нам треба звикати, 

Щоб мова була як дзвінке джерело. 



Подумай сім раз, перед тим як сказати, 

Щоб слово твоє людям радість несло, 

Щоб чарами ніжними слово дзвеніло, 

Напоєне ласкою завжди було. 

З добром і любов’ю від серця летіло 

Й до іншого серця зі щирістю йшло.  

Звучить пісня «Кохана» 

1-й учень  

Мій край чудовий — Україна! 

Тут народились ти і я.                       

Тут над ставком верба й калина, 

Чарівна пісня солов'я. 

2-й учень 

Земля моя, найкраща і єдина! 

Я спів твій серденьком своїм ловлю! 

Моя найкраща в світі Україна, 

Я щиро й віддано тебе люблю! 

3-й учень 

Все найдорожче в цілім світі, 

Бо тут почався наш політ, 

Цвітуть волошки сині в житі, 

Звідсіль ведуть дороги в світ. 

4-й учень 

А найдорожча рідна мова — 

Джерельцем радісно дзвенить. 



І мила пісня колискова, 

Чумацький Шлях кудись зорить. 

5-й учень 

Усе найкраще і єдине, 

І радощі усі, й жалі... 

Мій рідний краю, Україно! 

Найкраще місце на землі!              

6-й учень 

Всіх нас єднає рідна мова 

Всіх, хто живе у цім краю. 

Вона прекрасна, світанкова, 

Я в ній свою наснагу п'ю. 

7-й учень 

Бо наша рідна мова-мати, 

Снагу і силу нам дає. 

Нам стежку в світ дано топтати, 

Поки в нас рідна мова є! 

8-й учень 

І як гуртом, не поодинці, 

Почнемо в світ її нести, 

То й доти будем — українці 

Поміж народів сміло йти! 

9-й учень 

А знехтуємо рідне слово — 

Земля цього нам не простить, 



То ж сяй над світом, рідна мово! 

Тобі в віках судилось жить! 

10-й учень 

Цвіти і смійся, рідне слово! 

У серці щирому звучи! 

Моя чарівна, рідна мово, 

Лети над світом не мовчи! 

Танець  

Ведуча: 

Багато гарних  слів  почули  ми  про  нашу  рідну  українську  мову. Хочемо,  

щоб  ви  полюбили  її  і  ніколи  не  цуралися  рідної  мови, де б ви не були, щоб 

зростали  в  ріднім  краї із рідними  словами. 

Ведуча: 

Український  дзвінкий  голос мови 

В моїм  серці  живе назавжди. 

Бо  зросла я у  вербах  шовкових, 

У  джерельних настоях води.              

І помазана словом Тараса 

Це моєї  землі сила  й знать. 

Не  питайте – якої  я раси. 

Тут  навчилась любить  і  страждать, 

Тут лежать мої предки  відомі, 

Тут  у  весни  летять  журавлі. 

І  окрасою  в  кожному  домі 

Фотокартки -  і  радість,  й жалі. 

І  куди б не  лежали  дороги, 

У які б не  ввійшла  я  вітри – 



Не  зганьблю, не зречуся  порога, 

Де  зорею  дитинство горить… 

Ведучий: 

  Людині визначено Богом місце народження, країна, небо; вона не може 

нічого того змінити, як не може поміняти саму себе. І куди б ти не пішов – твоя 

Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою.  

Пісня «Україна – це я» 

 

 

 


