
“А мы Масленіцу сустракалі”  

 

Мэта: фарміраванне духоўна-патрыятычных пачуццяў малодшых 

школьнікаў праз далучэнне да традыцый і звычаяў беларускага 

народа. 

Задачы: 

 стварыць спрыяльныя эмацыянальныя ўмовы для адпачынку 

дзяцей; 

 развіваць творчыя здольнасці дзяцей,моўную культуру; 

 пашыраць кругагляд дзяцей; 

 фарміраваць пачуццё ценнасці  індывідуальнага і 

калектыўнага поспеху 

Абсталеванне: відэапрэзентацыя, спартыўны інвентар, ЭСО. 

 

Ход мерапрыемства 

Вядучая: Добры дзень, сябры! Мы рады вітаць вас на нашай 

чарговай сустрэчы.  

Дзеці, а вы любіце разгадваць загадкі, красворды?  Я  знайшла для 

вас цікавы красворд. А называецца ён “Святочны каляндар.” 

Давайце паспрабуем яго разгадаць. Вось ён , у нашым чароўным 

акенцы. 

1.Найвялікшае свята праваслаўных  у гонар Уваскрэсення Хрыстова, 

якое бывае вясною. (Вялікдзень) 

2.Вялікае праваслаўнае свята, якое адзначаецца 7 студзеня. 

(Ражство) 

3.Пасядзелкі, на якія збіралася моладзь, каб павесяліцца. (Вячоркі) 

4.На якое народнае свята шукаюць папараць –кветку? (Купалле) 

5.У якое зімовае праваслаўнае  свята людзі назіралі за надвор’ем і 

прадказвалі якая будзе вясна: ранняя ці позняя?  (Грамніцы) 

6.На якое народнае свята ходзяць з хаты ў хату пераапранутыя людзі 

і водзяць казу, мядзведзя? (Каляды) 

7.Як называецца свята ў гонар заканчэння жніва? (Дажынкі) 

8. Як называецца дзень памінання продкаў? (Дзяды) 

9.Назавіце апошні дзень тыдня. (Нядзеля) 

10.Вясёлае народнае свята праводзін зімы і сустрэчы вясны. 

(Масленіца) 
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А што гэта за свята з такой смачнай назвай? Зараз даведаемся.  

Я пачну, а дзеткі мне будуць дапамагаць.  

Масленіца святкуецца ў другой палове лютага ці ў першай палове 

сакавіка. Масленіца – гэта першае веснавое свята ў гонар сонца. 

Таму ў вялікай пашане былі рэчы круглай формы.  

Дзеці:  
1. А называецца Масленіца таму, што ў гэты час елі многа масленай 

ежы: сыру,  масла, асабліва бліноў. Святкавалася Масленіца целы 

тыдзень. Кожны дзень меў сваё прызначэнне.  

 

 2. Панядзелак быў прысвечаны сустрэчы Масленіцы. У гэты дзень 

дзяўчаты і хлопцы каталіся на санках, спявалі песні, гукалі вясну. 

 

3.  У аўторак – пачыналі розныя гульні. І дарослыя і дзеці частаваліся 

блінамі. 

 

 4. Серада – “ласун” У гэты дзень гаспадыні казалі “Што ёсць у печы 

– усё на стол мечы” Найпершы ласунак – бліны. 

 

 5. Чацвер –  “разгуляй”. Каб дапамагчы сонцу прагнаць зіму, ладзілі 

катанне на конях па сонейку вакол вёскі. 

 

6. Галоўная мужчынская справа ў гэты дзень – абарона і ўзяцце 

снежнага гарадка. 

7. Пятніца – “цешчыны вячоркі” У гэты дзень зяць едзе да цешчы на 

бліны, а яна зяця вітае і частуе блінамі з рознымі прысмакамі. 



 

8. Субота – “нявесткіны пасядзелкі”. Ходзяцьу госці да іншых 

родных. І зноў частуюцца блінамі з сырам, маслам, медам, з грыбамі. 

 

9. Нядзеля – “даравальны дзень”. У гэты дзень просяць прабачэння 

ў родных і знаёмых за нанесенныя абіды, а потым весела спяваюць, 

водзяць карагоды, праводзяць шырокую Масленіцу. 

 

Вядучая: Саму Масленіцу запрашалі такімі словамі, давайце разам: 

 Мы на горцы пабывалі, 

 Масленіцу сустракалі 

 Сырам гару набівалі 

 Маслам гару палівалі. 

 Масленіца: Ого-го. Хто тут мяне кліча! 

Вядучая: А вось і Масленіца дарагая, госцейка залатая. Павітаем яе, 

дзеці.  

(Дзеці пляскаюць у далоні) 

Масленіца: Даўненька ніхто мяне не клікаў. Ну, гаспадынечка, дзе 

ж твае бліны масленічныя? Пачастуй мяне. 

Вядучая: Пачакай, паважаная, хутка паспеюць. А пакуль пагуляй з 

намі. Зараз мы наладзім маслянічныя спаборніцтвы.  Вось ужо 

каманды гатовы. 

Каманда “Ліскі” і каманда “Пеўнікі.” 

 

Ліскі: Мы - ліскамі завёмся 

За нашу прыгажосць, 

Чуем пеўня мы здалёк 

Зычны ў пеўня галасок. 

 

Пеўнікі: Мы – пеўнікі,  

Хоць не каралі, а ў кароне. 

Не гусары, а пры шпорах 

Гадзінніка не маем, 

А час знаем. 

  



Ліскі: Не хадзіце ў лес далёка 

Бо жыве ў лесе ліс 

Шмат ён пеўнікаў загрыз. 

 

Пеўнікі: Як кіўнем мы галавою, 

Сыплюць куры чарадою, 

Мы яечак не нясём 

Курак нашых сцеражэм. 

  

Ліскі: Лічым мы сябе  

Непераможнымі 

Самымі дужымі і прыгожымі. 

Абяцаем на свяце не хітрыць. 

Свята наша палюбіць 

І з пеўнікамі падружыць. 

 

Пеўнікі: Вам, мілыя ліскі, жадаем 

Не толькі сілай і хітрасцю,  

А і розумам перамагчы. 

 

Вядучая: Дазвольце, дзеці, пазнаёміць вас з журы. 

1._____________ 

2._____________ 

3._____________ 

 

Вядучая:  

1 спаборрніцтва: Каб нашы дзеці сталі дужымі і спрытнымі, трэба 

спачатку бліноў пад’есці. Я стану з блінамі, (праўда, пакуль не 

сапраўднымі)  насупраць адной каманды, а Масленіца – насупраць 

другой. Трэба падбегчы, схапіць блін а потым вярнуцца і стаць у 

канцы каманды. 

(пасля спаборніцтва, журы вызначае пераможца) 

Масленіца: Ну, вось гаспадынечка! Дзеці самі аладак паелі, а нас не 

пачаставалі. 

Вядучая: А некалі ў вёсцы быў такі цікавы звычай: унукі і унучкі 

запрагаліся замест коней і везлі бабулек частавацца блінамі. Зараз і 

мы так паспрабуем. Адна каманда павязе Масленіцу, а другая аднаго 

з гасцей. Толькі замест саней у нас будзе вось гэтая тканіна. Унукі 

будуць ехаць з бабулькамі за блінамі паміж фішкамі. Бабулькі 

павінны схапіць блін пры развароце. 



(журы вызначае пераможцаў) 

Вядучая: Малайцы, дзеці, добра гулялі. Усе блінамі пачаставаліся. 

Давайце і песню пра іх заспяваем. (Дзеці выконваюць песню 

“Бліны”) 

1.Вельмі любім мы бліны 

З бульбы драныя. 

Ой, бліны, бліны, бліны 

З бульбы драныя. (2р.) 

2.Каб пакаштаваць тых бліноў, 

Трэба працаваць. 

Ой, бліны, бліны, бліны, 

Трэба працаваць.  (2р.) 

3.Трэба бульбу пасадзіць, 

Потым даглядаць. 

Ой, бліны, бліны, бліны, 

Потым даглядаць. ( 2р.) 

4.А як бульбу сабралі,  

Бліноў драных напяклі. 

Ой, бліны, бліны, бліны. 

Бліноў драных напяклі. (2р.) 

Вядучая: Спяваеце вы добра, давайце трошкі патанцуем. 

Масленіца: Мае ножкі туп-туп тупаць 

І на месце зусім не стаяць 

Запрашаю ў карагод. 

Вядучая: Пачакай, даражэнькая. Будзе табе карагод, але 

незвычайны. Наступнае спаборніцтва. Умовы: усе становяцца 

парамі. На падлозе абручы, на адзін меньш, чым пар. Гучыць музыка, 

усе танцуюць па кругу і калі музыка спыніцца, кожная пара павінна 

заняць абруч. Каму не хапіла, выбывае з гульні. Вядома, пераможца 

той, хто застанецца апошнім. 

Масленіца: Гаспадынечка, што табе нагадвае  гэты абруч? 

Вядучая: Ой, абруч! Ён круглы, як сонейка! А на Масленіцу вялікая 

пашана была тым рэчам і дзеянням, якія нагадвалі сонца. І бліны 

круглыя ды жоўтыя, і колы, якія часта запальвалі – таксама круглыя. 

Масленіца: Нават на конях ездзілі вакол вёскі некалькі разоў, каб 

атрымаўся круг.  

Вядучая: Наступны конкурс: з кожнай каманды па аднаму 

ўдзельніку круцяць абручы. Хто даўжэй, тая каманда - пераможца. 

Вядучая: Раней на Масленіцу будавалі снежныя крэпасці і закідвалі 

снежкамі абаронцаў крэпасць. Гульня называлася “Узяцце снежнага 



гарадка.” Давайце і мы пагуляем у такую гульню. Кожны удзельнік  

атрымае снежок і кідаем разам па 1 удзельніку. Хто далей той і 

пераможца. 

(Журы падводзіць вынікі) 

Масленіца:  Ну вось, сябры, пара мне развітвацца з вамі да 

наступнага  года. 

Вядучая: Пачакай,  Масленіца, зараз мы яшчэ пераможцаў 

вызначым, а потым  цябе праводзім. 

Масленіца: А як вы мяне праводзіць будзеце? Раней мяне спальвалі 

на вогнішчы, сплаўлялі на рэчцы.  

Вядучая: Не бойся, Масленіца, не спалім цябе і не патопім. Сама 

ўбачыш.  

Слова нашаму паважанаму журы.  

(журы аб’яўляе вынікі спаборніцтваў) 

Вядучая: А вось зараз будзем праводзіць Масленіцу. Трэба 

распаліць вогнішча. Давайце, дзеці, будзем збіраць ламачча.   

(Дзеці запальваюць вогнішча і водзяць карагод) 

Карагод:   
Чаму табе, Масленка, ды не сем нядзель? 

А што табе, Масленка, адна нядзелька, 

Адна нядзелька і та караценька. 

А мы Масленіцу сустракалі, сустракалі, 

Дужа сустракалі. 

Мы сыр з маслам пачыналі, пачыналі, 

Дужа пачыналі. 

Мы сырам горушкі пасыпалі, пасыпалі, 

Дужа пасыпалі. 

Маслам горушкі палівалі, палівалі, 

Дужа палівалі. 

А мы Масленіцу дажыдалі, 

Гу-у, 

А мы Масленіцу святкавалі, 

Гу-у, 

Масленка канчаецца, 

Гу-у, 

А вясна пачынаецца, 

Гу-у… 

Масленіца: Вялікі дзякуй вам, сябры, за вясёлую гульню, за тое, што 

не забываеце традыцыі свайго народа. Да пабачэння!    

(масленіца выходзіць) 



  



1. Р А Ж С Т В О      

    2. В Я Ч О Р К І  

 3. К У П А Л Л Е     

4. Г Р А М Н І Ц Ы     

     5. К А Л Я Д Ы  

     6. Д А Ж Ы Н К І 

    7. Д З Я Д Ы    

    8. Н Е Д З Е Л Я  

9. М А С Л Е Н І Ц А    

      Ь       

 
 


