
 

Квітни, мово наша рідна, мово солов’їна! 

 

Мета: 

ознайомити учнів зі скарбами рідної мови, виховувати 

патріотичні      почуття, інтерес до історичного 

минулого, звичаїв, обрядів нашого народу, 

прищеплювати любов і повагу до української мови, а також толерантне 

ставлення до інших мов. 
КМЗ:  

― плакати, присвячені Дню рідної мови; 

― книги; 

― українські рушники; 

― портрет Шевченка; 

― музичний супровід; 

― мультимедійні засоби навчання. 

Лунає пісня «Мова єднання» 

1 ведуча: Вельмишановна громадо Черкащини. Нині світле свято зібрало нас 

у цій залі. Зібралися люди добрі на свято своє, свято традицій, народних пісень 

вольних, мови рідної. І прославимо в цей день мову рідну, пісню українську. 

Хай у віках живе діло славних рук і не висихає джерело душ людських і 

традицій народних! Цьому бути!  

Звучить «Запорізький марш» («Вогнем і мечем») 

2 ведуча: 

Щасливі ми, що народилися і живемо на такій 

чудовій, багатій, мальовничій землі – нашій славній 

Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші  

батьки – тут коріння роду українського, що сягає сивої 

давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик 

землі рідної, хвилюємося до сліз, зачувши рідне слово. 



 

1 ведуча: Запрошуємо вас до нашої господи на 

хліб, сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на 

свято наше – торжество рідної мови.  

2 ведуча: 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро, 

стрічаємо хлібом, любов`ю і миром. Прийміть 

коровай наш із жита-пшениці й джерельної 

водиці. 

1 ведуча: 

Сьогодні,  9 листопада ‒ унікальне свято. Воно є і спільним, і водночас 

вузько родинним для людей, яких об`єднала спільна історична доля. 

А чи знаємо ми, де і коли народилася традиція святкування Дня рідної 

мови?  

2 ведуча: 

У листопаді 1997 року був виданий Указ Президента України «Про День 

української писемності та мови». У ньому сказано про те, що в Україні 

встановлено День української писемності та мови, який відзначається щорічно 

9 листопада  День вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, який 

написав «Повість временних літ», яка мала значний вплив на розвиток всієї 

української культури.  

1 ведуча:  

Подовжуючи традиції своїх попередників, 

Григорій Квітка-Основ’яненко у своїх творах показав 

великі можливості української мови.  

2 ведуча:  

Щоб у цьому переконатися, пропонуємо до 

вашої уваги уривок з фільму «Сватання на 

Гончарівці». 

Уривок з фільму 



1 ведуча:  

А Тарас Шевченко своїм величезним талантом 

розкрив невичерпні багатства народної мови, осягнув 

її і, як ніхто, відчув чудову, чарівну музику 

українського слова: 

За сонцем хмаронька пливе,         

За сонцем хмаронька пливе                                     

Червоні поли розстилає 
І сонце спатоньки зове 

У синє море: покриває 

Рожевою пеленою, 

Мов мати дитину. 

Очам любо.  

Годиночку, 

Малую годину 

Ніби серце одпочине,  

з Богом заговорить... 

А туман, неначе ворог, закриває море 

І хмароньку рожевую, і тьму за собою 

Розстилає туман сивий, 

І тьмою німою оповиє тобі душу, й не знаєш, де 

дітись, 

І ждеш його, того світу, мов матері діти. 

Тече вода з-під явора 

Тече вода з-під явораЯром на долину.  

Пишається над водою 

Червона калина. 

Пишається калинонька,  

 



Явор молодіє, 

А кругом їх верболози 

Й лози зеленіють. 

Тече вода із-за гаю 

Та попід горою. 

Хлюпощуться качаточка 

Поміж осокою. 

А качечка випливає 

З качуром за ними, 

Ловить ряску, розмовляє 

З дітками своїми. 

Тече вода край города. 

Вода ставом стала. 

Прийшло дівча воду брати, 

Брало, заспівало. 

Вийшли з хати батько й мати 

В садок погуляти,  

Порадитись, кого б то їм 

Своїм зятем звати? 

2 ведуча: 

Так, я тепер розумію, що найбільше і найдорожче добро в кожного 

народу – це його мова. І коли, як не сьогодні на весь світ нам вигукнути: «Хай 

живе рідна мова!», яка мережана сходом і заходом, 

переткана барвінком і вишневим цвітом, гаптована 

сяйвом місяця і зірок.  

1 ведуча: 

Зараз ми зустрінемося із часткою старовини, 

адже з легендами ми знайомі ще з дитинства. 

2 ведуча:  

Якось Бог вирішив наділити дітей світу талантами.  



Французи вибрали елегантність і красу. 

Угорці – любов до господарювання. 

Німці – дисципліну і порядок. 

Поляки – здатність до торгівлі. 

Італійці одержали хист до музики. 

У куточку сцени залишається одна дівчинка, 

одягнена в українське вбрання 

1 ведуча:   

Обдарувавши всіх, підвівся Бог зі свого трону і раптом побачив у куточку 

дівчинку. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса переплетена 

синьою стрічкою, а на голові багряний вінок. Бог запитав у неї:  

‒ Хто ти? Чого плачеш? 

Дівчинка відповіла: 

‒ Я – Україна, а плачу, бо стогне земля моя від пролитої крові та пожеж. Сини 

мої на чужій роботі, у своїй хаті нема правди й волі. 

Бог сказав:  

‒ Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же зарадити 

твоєму горю? 

2 ведуча:  

Дівчинка хотіла йти, та Бог, піднявши правицю, зупинив її і сказав: 

‒ Є у мене скарб неоціненний, який уславить тебе 

на цілий світ. Це ‒ пісня. 

Узяла дівчинка – Україна дарунок і міцно 

притиснула його до серця. Поклонилась низько 

Всевишньому і з ясним обличчям понесла пісню 

людям. 

Чуєш, пісня лунає – і ти мимохіть тягнешся вслід за 

нею. Слово в пісні, як вода в річці, як соловейко в гаю, як та зоря на небі… 

Лунає українська пісня «Кохання двох сердець» 

 



1 ведуча:  

Мова – це великий Божий дар для людини. У 

світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного 

народу вона своя. А серед них – ніби запашна квітка в 

чудовому букеті – наша українська мова. 

Пропонуємо до вашої  уваги сценку  з 

«Кайдашевої сім’ї» І.С. Нечуя-Левицького (розмову Карпа і Лавріна про 

сватання) як яскраве свідчення величезних можливостей української мови 

— Карпе! — промовив Лаврін. — А кого ти будеш оце сватать? Адже ж оце 

перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить. 

— Посватаю, кого трапиться, — знехотя обізвався Карпо. 

— Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на всі Семигори. 

— То сватай, як тобі треба. 

— Якби на мене, то я б сватав Палажку. В Палажки брови, як 

шнурочки; моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові й 

ціни нема. А що вже гарна! Як намальована! 

— Коли в Палажки очі витрішкуваті, як у жаби, стан 

кривий, як у баби. 

— То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка. 

— І вже доладна! Ходить так легенько, наче в ступі 

горох товче, а як говорить, то носом свистить. 

— То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негарна? 

Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. 

— Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце 

з перцем!  
— То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинешся!  
— Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі 

млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох точить, такі викрутаси 

виробляє... 

— Карпе! Скажи-бо, кого ти будеш сватать? 



— Ат! Одчепись од мене! 

— Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, 

повновида, як повний місяць; в неї щоки, мов яблука, 

зуби, як біла ріпа, коса, як праник, сама дівка здорова, як 

тур: як іде, то під нею аж земля стугонить. 

— Гарна... мордою хоч пацюки бий; сама товста, як 

бодня, а шия, хоч обіддя гни. 

— Ну, то сватай Одарку Ходаківну: ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як 

тополя; личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка; губи маленькі, як 

рутяний лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду 

вишня, а тиха неначе вода в криниці. 

— Вже й знайшов красуню! Та в неї лице, як тріска, стан, наче копистка, руки, 

як кочерги, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять. 

— Але ж ти й вередливий! То сватай Хотину Корчаківну, — сказав Лавр і 

засміявся. 

— Чи ти здурів? Хотина як вигляне в вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, 

а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив. 

— Ну, то бери Ганну. 

— Авжеж! Оце взяв би той кадівб, що бублика з'їси, 

поки кругом обійдеш, а як іде... (щось шепоче на 

вухо Карпові) 

— Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму 

гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, 

як тихе літо… 

— Мені аби була робоча, та проворна, та щоб була 

трохи куслива, як мухи в спасівку. 

— То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря й гарна, й трохи бриклива, 

і в неї серце з перцем. 

— Господи! Чи в вас бога нема в серці, що ви в таку святу п'ятницю паскудите 



язики? Якого це бісового батька ви стоїте, 

згорнувши руки, діла не робите, та тільки язиками 

чортзна-що верзете! — крикнув старий Кайдаш і 

почав присікуватись до синів та махать стругом 

перед самим Карповим носом. 

2 ведуча:  

На цій планеті живе вона –  

у віковічному серпанку  

Та калиновому вінку, вродлива, бо 

прокинулася зранку, 

Струнка і горда, серед руж червоних 

І солов`їв, у сукні волошковій. 

Виходить Мова 

Монолог Мови:  

‒ Я – мова, невтомна й працьовита, не омину жодного закутка, жодної оселі. 

Загляну і в карпатські гори, і в поліські простори, покружляю дзвінкою луною і 

по Наддніпрянщині, і в деснянських долинах. Не шкодую ні сили, ні 

багатоголосих барв, дарую всім і кожному частинку своєї самобутньої 

незрівнянної душі. Дзвеніла потічком у смерекових зрубах, співала 

жайворонком над білосніжними хатинками і розливалася сосновим духом. От 

лиш панське ярмо уривало шию, напувало гірким потом. 

 Летіли роки, а я все не старіла, а я розквітала більше і яскравіше. 

Ніжними ліричними співанками, войовничими гімнами і просто старовинними 

стрілецькими піснями перекочувалася в степовому різнотрав`ї. Свіча надії ще 

палахкотить у моєму серці, і сію, сію свою запашну 

житню любов і колоскове мелодійне словесо з гірким 

калиновим присмаком. Допоки живу я дзвінка і 

солов`їна, доти топтатимеш ряст і ти… 

Ведучі разом: Мово рідна! Світлоносна! Ти – як море, 

безкрайнє і бездонне.. 



І не вистачить життя, аби переплисти твій мовний 

океан. Бо ти є вічність, ти – часточка народу, ти 

єднаєш родину, ти – рушник вишиваний, який 

стелиться від батьківської хати і показує нам дорогу у 

світ. 

1-й учень 

А найдорожча рідна мова — 

Джерельцем радісно дзвенить. 

І мила пісня колискова,  
Чумацький Шлях кудись зорить. 

2-й учень 

Всіх нас єднає рідна мова  

Всіх, хто живе у цім краю. 

Вона прекрасна, світанкова, Я 

в ній свою наснагу п'ю.  

3-й учень 

Бо наша рідна мова-мати, 

Снагу і силу нам дає. 

Нам стежку в світ дано топтати, 

Поки в нас рідна мова є! 

4-й учень 

І як гуртом, не поодинці, 

Почнемо в світ її нести,  

То й доти будем — українці 

Поміж народів сміло йти! 

5-й учень 

А знехтуємо рідне слово — 

Земля цього нам не простить, 

То ж сяй над світом, рідна мово! 

Тобі в віках судилось жить! 



6-й учень 

Цвіти і смійся, рідне слово! 

У серці щирому звучи! 

Моя чарівна, рідна мово, 

Лети над світом, не мовчи! 

Ведучі по черзі промовляють: 

‒ Слово рідне! Ти, як багатокрила птаха 

-‒ прагнеш простору і висоти, 

‒ ти виткане чарівною калиною 

-‒ і  синім барвінком, 

‒ вишневим цвітом,  

-‒ і запашною рутою-м`ятою.  

‒ Ти ніколи не зів`янеш,  

-‒ ти будеш вічно жити і розвиватися! 

-‒ Бережімо наш найкращий цвіт – рідну мову –  

-‒ збагачуймо її,  

-‒ розвиваймо,   

-‒ дбаймо про її чистоту і красу, 

-‒ говорімо одне одному лише добрі слова! 

Ведучі разом:  

Щиро вітаємо усіх нас із цим чудовим святом – Днем української мови. 

Любов до рідної мови невіддільна від любові до єдиної, даної навіки Богом 

Батьківщини. 

Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом та духовним джерелом 

життя. Миру, щастя та добра!  

Лунає пісня «Тому що я Україна…» 
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