
                          Веселий ярмарок 

Мета:  

cтворення позитивної атмосфери традиційного святкового українського 

ярмаркування, вивчення культурної спадщини та духовних надбань 

українського народу, пізнання самобутнього національного обличчя, 

привернення уваги до збереження традицій, практичного продовження 

культурно-історичних звичаїв, обрядів, яскравого музичного фольклору та 

народного гумору,  

виховання любові до рідного краю,  

формування творчої особистості на засадах педагогіки народознавства. 

Форма проведення: фольклорне 

         Обладнання: проектор, ноутбук, мультимедійна дошка, презентація. 

                                                Хід свята 

 Свято проводиться на майданчику , оформленому на зразок ярмарку. 

На майданчику  розміщені яскраво прикрашені лотки із написами: "Картопля", 

"Капуста", "Морква", "Помідори", "Огірки", "Гарбузи", "Часник". "Цибуля", 

"Груші", "Яблука", "Лікарські рослини ", "Посуд ","Гончарні вироби ", "Вишивки 

" та ін. Відповідний товар, розкладений у кожному лотку. Біля кожного лотка 

продавець. У зручному місці —  стільці для тих, хто захоче 

відпочити. 

 

Майданчик святково прибраний. Звучать мелодії українських пісень. Виходять 

ведучий і ведуча. 

Ведучий: Доброго дня, любі друзі, дорогі гості! Щиро вітаємо вас на 

нашому святі! 

(Виходить дівчинка в українському костюмі) 

Україночка: Хто бував на Україні? Хто знає Україну?! Хто бував і знає, 

той хай згадає, а хто не бував і не знає, той хай собі тільки Уявить все це… 

Ведуча: Україна! Скільки глибин у цьому співучому слові! Це – золото 

безмежних полів, бездонна синь зачарованих озер і ставків, ясні зорі, зелені 

сади, лани золотої пшениці.  

 

 



Україночка: Українська земля! 

                 Де є краще, де є миліше,  

                  Як не на Вкраїні? 

                  Тут городи і сади,  

                  Тут яблука й гарбузи,  

                  Тут олія, буряки, 

                  Тут пшениці золотії,  

                   Річки молочні є,  

                   Худоба та птиця,  

                   Усяка пашниця. 

 

Ведучий: Славиться наша Україна гарними звичаями та обрядами. Ось і 

ми з вами познайомимося з однією із традицій нашої України. Це  ярмарок.    

Україночка: Отож, ласкаво просимо, любі друзі, на ярмарок. Щасливого 

вам ярмаркування!  

Ведучий: Ярмарок для українського селянина завжди був очікуваною і 

бажаною подією. Як правило, великі ярмарки відбувалися в кінці літа і восени. 

Зібравши врожай хліба, овочів, фруктів, господар бачив, що з цього достатку 

можна продати, щоб прикупити щось з одежі, хатнього посуду або поміняти 

товар на товар.  

Коли наставав ярмарковий день, то шлях, що тягнувся до містечка, кипів 

народом, який поспішав з навколишніх та далеких сіл та хуторів. 

Зранку, ще до сходу сонця, тяглися довжелезні валки чумаків з сіллю ти 

рибою. Їхали вози з гончарними виробами, мішками із зерном, прядивом, 

полотном та всякою хатньою поклажею. А поміж усім цим люди гнали худобу 

на продаж та несли на плечах і руках навантажені кошики, коробки, мішки. І 

весь цей довгий шлях, ярмарковий майдан, тісні вулички містечка, що були 

наповнені величезною кількістю люду, ніби перетворювалися в одне величезне 

чудище, що ворушилося, кричало, гоготало, гриміло, мукало, мекало, 

кукурікало. Аж голова паморочилась, не розуміючи куди вдатися. А скільки 

там було гумору, жартів, співу, танців, змагань. Різноманітних витівок…  

Ведуча: Хочемо показати вам, як ми його собі уявляємо. Бо це дуже 

цікаво. Зустрічайте незмінних учасників ярмарку – скоморохів.  

(Вибігають два хлопчики в костюмах скоморохів) 

1 скоморох: Увага! Увага! Спішіть-поспішайте!  

Господарі й гості, глядіть, не минайте! 

На ярмарок прошу гуртом, поодинці,  

Чекають на всіх там чудові гостинці! 



2 скоморох. На ярмарку нашім веселім, багатім 

Є чим дивуватись і є що придбати. 

Тут щедрі дарунки і саду, й городу 

Тут пісня і жарти – усім в нагороду. 

 

1 скоморох. Тут речі умільців ні з чим не зрівнянні, 

Барвисті стрічки, рушники вишивані. 

Полив’яний посуд – тарелі, горнятка,  

Сопілки – хлоп’яткам, намисто – дівчаткам.   

 

2 скоморох. Мерщій - бо на ярмарок всі поспішайте,  

Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте!  

(Під супровід музики виходять діти – продавці в українських костюмах з 

кошиками, торбами, займають свої міста за прилавками) 

Ведучий: Яке то дзвінке, веселе й багате слово – ЯРМАРОК! Він - вирує 

й клекотить, танцює і співає, купує й продає… Спілкується, торгується, весело 

сміється і незлобливо лається…  

Себе показує і на людей подивляється – славний Ярмарок! 

Ведуча: Давній, як наша історія. Веселий – мов народний жарт. Щирий – 

як пісня вкраїнська. Багатий – як земля рідна. Святий – мов хліб насущний і 

святковий – як материнська вишиванка – ярмарок!  

Ведучий: Тільки сонце благословилося на світ, кинуло проміння по 

луках, садах і левадах. І видно, аж ген-ген до того ліска простяглися поля 

золотої пшениці. А поряд потяглися вози з сіном, овочами та фруктами.  

                                                                                                                  

(Звучить весела українська музика. На ярмарок їде Явтух. Хлопчик і дівчинка 

інсценізують народну пісню «Ой куди їдеш, Явтуше…») 

Дівчина 

Ой куди їдеш, Явтуше? 

Ой, куди їдеш, мій друже? 

Явтух (похмуро, не повертаючи голови) Не скажу! 

Дівчина. Та коли ж твоя добра ласка, то й скажеш… 

Явтух. (неохоче) На базар.                    

Дівчина (упадає коло нього) Ой, та що везеш, Явтуше? Ой, та що везеш, 

мій друже? 

Явтух (сердито) Їй-бо, не скажу! 

Дівчина (лагідно) Та коли ж твоя добрая ласка, то й скажеш… 

Явтух (спокушений її заграваннями, гордо) Груші везу. От що! 



Дівчина (ніжно) Візьми ж мене, мій Явтуше, візьми ж мене, мій друже. 

Явтух (розчулено) Ну сідай, уже… 

Дівчина. Та коли ж твоя добрая ласка, то пригости й мене грушкою. 

Явтух. Ну вибери собі там маленьку. 

Дівчина (вибирає, сідає ближче до Явтуха) Обніми ж мене, мій Явтуше, 

обніми ж мене, мій друже! 

Явтух (перелякано) Ще чого? Так ми не домовлялись! 

Дівчина. Та коли ж твоя добрая ласка… (Явтух махає на груші й обнімає 

дівчину) 

Дівчина. Поцілую тебе, Явтуше, поцілую тебе, мій друже! 

Явтух (радісно) Добре! Та не вкуси! (Встає і голосно кричить) Приїхали! 

(З’являються дівчата та хлопці, які імітують торгівлю) 

Ведуча: Так починався ярмарок - шумне,веселе свято,повне сміху,пісень і 

гумору. Торгівля йшла цікаво,приправлена то байкою, то жартом, а то й 

сваркою. Продавці  розхвалювали на всі боки свої товари. Давайте пройдемось 

по ярмарку і подивимось, чим торгують продавці.                                                                                                                    

(Під мелодії українських пісень продавці припрошують купувати і рекламують 

свій товар) 

 

Продавець картоплі:  

Купуйте,  купуйте  усі бараболю! 

Варіть і смажте  із сіллю й без солі. 

Сто страв  господиня  з картоплі зготує. 

Картопля, як хліб, вона всіх нагодує. 

 

Продавець капусти:  

Купуйте капусту, вона вітамінна! 

І солена в бочці, в салатах відмінна! 

У борщику, в супі, в смачних голубцях. 

І смажена в маслі, і терта в млинцях. 

 

Продавець моркви:   

Ця морква під  сонечком щедрим зростала, 

Земелька водою її напувала, 

Тому-то й вродила така соковита, 

Морковного соку нам треба попити! 

 



Продавець гарбузів:  

Подивіться, люди добрі, на наші гарбузи! 

Жовтобокі, величезні, аж у землю вгрузли! 

Цей чудовий дар осінній 

З гарним та смачним насінням! 

Ведучий:  

Все навколо гуде, 

Веселяться люди, 

Ми не знаєм, що було, 

Знаємо,що буде. 

Ярмарок! У Прилуках ярмарок! 

І веселий, і кипучий ярмарок! 

Ведуча.Чого тут тільки нема! 

( Вибігають два хлопчика в костюмах реперів і починають читати реп) 

РЕП 

-Сало, м’ясо і ковбаси.  

-Оселедці, бочка квасу. 

-Жир, сметана, холодець, 

-Хрін, капуста, сирівець. 

-Сир, цибуля і часник, 

-Курка, гуска, кріль, індик. 

-Гуслі, скрипка і сопілка, 

-Пиво, мед, вода – горілка… 

Є,Є………. 

  2. 

-Пиріжок, вареник, тісто. 

-Пшениця, овес, ячмінь 

-Баранець, коза і кінь. 

-Каструлі, горшки, тарілки. 

-Склянки, банки і горілка… 

Є,Є……. 

   3. 

-Салат, перець і котлети 

-Помідори, хліб, гірчиця, 

-Вишні, яблука, суниці. 

-Груші, сливи, глід, грибочки, 

-Яйця, бульба, огірочки. 

 -Є, Є…….. 

 



Продавець калини. 

Купуйте  калину – червоні корали, 

Ці кетяги небо і сонце ввібрали, 

Напоїть матуся калиновим чаєм - 

Недугу ураз, як рукою, знімає. 

Продавець груш. 

Скуштуйте цю грушу – солодку, духмяну, 

У роті, немовби медок, вона тане. 

Продавець цибулі. 

Цибуля! Найкраща у світі цибуля! Солодка, як мед. 

Продавець часнику. 

Хто гострого хоче, часник хай придбає, 

Він всякі мікроби вогнем випікає. 

Продавець помідорів. 

Беріть помідори, вони пречудові, 

До вашого столу хоч зараз готові. 

Ведуча. Чого тільки не траплялося на базарі. Там навіть продавали…Кого 

б ви думали? Чоловіків! 

(Виходять дві дівчинки в хусточках і виконують сценку про бабу Параску та 

бабу Христю) 

Параска. Добрий день, кумо! 

Христя. Здоровенька була, кумонько! 

Параска. На ярмарок ти? 

Христя. Еге ж, на ярмарок. Чоловіка продавати. 

Параска. Тьху! А чому це ти, кумасю, чоловіка продаєш? 

Христя. Та він такий ледачий! Тільки їсти любить. Ось послухай. 

 (Перегляд мультфільму «Ой там на току,на базарі жінки чоловіків 

продавали» 3 хв. 44 сек.) 

Продавець хусток. 

Дівчата, беріть хустки – 

На ній і грона, і пелюстка, 

У небі райдуга на ній. 

Мов берегиня вроди хустка 

Здавен у нашій стороні. 

То нареченим , то на щастя, 

То на добро матерям. 

Вічний дарунок – хустина квітчаста, 



Здана стежкам і вітрам. 

Ведучий. А тим часом ярмарок іде далі. Сонце вже давно піднялося. 

Торгівля триває. А серед загального гомону подекуди можна почути й такі 

діалоги. 

(Розігруються сценки) 

Сценка 1. 

Жінка. Чоловіче, почім ця тканина? 

Продавець. Дуже дешево: поцілунок за метр. 

Жінка. Добре, дайте мені три метри… Бабусю, йдіть-но швидше, 

розрахуйтесь. 

Сценка 2. 

Чоловік. Скільки коштують яйця? 

Продавець. Карбованець за штуку. 

Чоловік. А биті? 

Продавець. Півкарбованця. 

Чоловік. То розбийте мені два десятки. 

Сценка 3. 

Продавець. Яблука, купуйте дуже добрі яблука! 

Жінка. А чому ж вони такі дорогі? 

Продавець. Бо з чужого садка крадені. 

Ведуча. А які тільки пригоди не бувають на ярмарку! 

(Перегляд відео: читання гуморесок) 

Текст гуморесок.  

1.Це було позаторік 

Та на нашім ринку – 

Хтів купити чоловік 

Кабанця чи свинку. 

Ламав голову Павло 

(нелегке це діло) –  

Нешкідливе щоб було, 

І щоб добре їло. 

І нарешті підібрав: 

О! Які хороші! 

Гаманець мерщій дістав,  

Став платити гроші. 

-А з якого ви села? - 

Спитав молодиці. 



Та йому відповіла: 

-Я з села Мельниці 

- Забирайте їх назад! - 

Буркнув незабаром, - 

Я мельницьких поросят 

Не візьму й задаром. 

Тітка ближче підійшла: 

- То ж назвіть причину! 

- А я з вашого села 

Маю вже…дружину. 

2.На базарі молоко продавала тітка. 

І поставила  рядком хлопця-малолітка 

-Стій отут, і ні на крок не відходь від мами. 

Підійшов до них дідок з довгими вусами, 

Не торгуючись купив молока півлітра 

І хлоп’яті підморгнув: -Є в мене макітра 

В нею виллю молоко, кип'ятити стану,  

Буде мало, то доллю щей  водиці з крану. 

-А навіщо доливать ?-хлопченя спитало, 

Мати й так води в бідон налила чимало. 

Ведуча. 

Часто на ярмарок їхали всією родиною. 

(Виходить Омелъко у солом'яному брилі, а за ним yci члени його   родини. Діти 

інсценізують жартівливу народну пісню «У нашого Омелька») 

У нашого Омелька невелика сімейка: 

Тільки він та вона, та старий та стара, 

Та Іван, та Степан, та Василь, та Панас, 

Та той хлопець, що в нас. 

Омелько: Так, у мене Омелька, невелика сімейка. 

Усі хочуть їсти – пити, 

Треба посуд їм купити. 

Омельчиха: Купи кожному по мисці: 

Великому – велику, меншому – меншу. 

Маленькому – маленьку. 

Найменшому – найменшу.  

(Омелько дістає з-за пазухи гроші, віддає частину дружині) 

 



Омелько: А що миска без ложки? 

Омельчиха: 

Доведеться купити  ложки: 

Великому – велику, меншому – меншу, 

Маленькому – маленьку, найменшому – найменшу. 

(Омелько дає ще частину грошей). 

Та ще треба купити сорочки та спіднички, 

Чобітки та рукавички, 

Звичайнісінькі шнурки, стрічечки та пояски. 

(Омелько віддає решту грошей) 

Омелько: Ой, доведеться. 

Діти: А гостинці? 

Омелько: Будуть вам і гостинці. (Іде на ярмарок з  великим мішком. 

Омелько походжає по ярмарку, а продавці закликають його) 

Ось ця вишиванка пасує дівчаткам. 

А ці сорочки до лиця всім хлоп’ ятам. 

Візьміть, не пройдіть оці рушники. 

І витруть ним щічки дітки залюбки. 

Підходьте скоріше, тут акція нині. 

Та виберіть посуд всій вашій родині. 

Тут миски,  ложки та  усякі горнята. 

Мішалки, макітри, качалка пузата. 

Дружині купіть яскраве намисто, 

Погляньте, як сяє воно променисто. 

(Омелько купляє різноманітний товар та складає у мішок) 

Омелько: От добре скупився на ярмарку я. 

Радітиме щиро сімейка моя. 

Ведучий. На ярмарку той купує, той торгує, той божиться, той 

приціняється, той на жінку гука. 

Ведуча. Жіноцтво щебече, усі разом розказують, і ні одна не слухає… 

Ведуча. Діти, погубивши матерів, пищать. Там собаки скавучать, там 

придушили порося, вищить на весь базар, а свиня, хрюкаючи, пробивається 

межи людьми. 

Ведучий. Усюди гомонять, стукотять, кричать… А там чути музики 

грають.  

Ведуча. А що це за крик, галас, тупотня?.. 

  Ведучий .Ох, і весело у нас на ярмарку! А як же без гри! 



(Звучить пісня «А ми просо сіяли». Хлопці та дівчата стають у дві шеренги та 

проводять гру «А ми просо сіяли») 

Дівчата: А ми просо сіяли - сіяли. 

Хлопці: А ми просо витопчем - витопчем. 

Дівчата: А чим же вам витоптать – витоптать? 

Хлопці: А ми коней випустим – випустим. 

Дівчата: А ми коней переймем – переймем. 

Хлопці: А ми коні викупим – викупим. 

Дівчата: А чим же вам викупить – викупить? 

Хлопці: А ми дамо 100 рублів – 100 рублів. 

Дівчата: Нам не треба тисячі – тисячі. 

Хлопці: А ми дамо парубка – парубка. 

Дівчата: А ми візьмем парубка – парубка. 

Дівчина: А давайте ще пограємо. 

(Під веселу музику проводиться гра «Де стоїш?». Діти стоять у колі. Ведучий 

підходить до когось з учасників. Відбувається діалог) 

- Де стоїш? 

- На ринку. 

- Що продаєш? 

- Вишиту хустинку. 

- Що за неї хочеш? 

- П’ять кіп галушок і зі сливами пиріжок. 

(Оббігають по колу у різних напрямках, хто першим займе місце. Той учасник, 

якому не вистачило місця, веде діалог з іншим учасником) 

- Де стоїш? 

-  На ринку. 

-  Що продаєш? 

- Неметену хатинку. 

- Що за неї хочеш? 

- Сім кіп пампушок І з яблуками пиріжок. ( Знову оббігають по колу) 

- Де стоїш? 

- На ринку.  

- Що продаєш? 

- Неслухняну Маринку. 

- Що за неї хочеш? 

- Солодких грушок і теплий кожушок. 

Ведучий. А який же ярмарок без циган?  

(Вбігає дівчинка в костюмі циганки, просить погадати) 



Циганка: Позолоти, дорогоцінний, рученьку! Всю правду скажу. Сім 

міхів гречаної вовни набрешу. Скажу про те, як на вербі груші ростуть, а дід з 

бабою на печі гречку сіяли та решетом воду носили. Не маєте золотого, дайте 

срібного, бо мідяків ніде ховати. (Підходить до хлопця) Заплющ очі, я пошепчу, 

щоб грошики до тебе прийшли. 

(Вбігає друга циганка) 

2 циганка. Я циганка молода, щира та завзята, 

Я вам карти розкладу – чи на щастя чи біду. 

1 циганка. Будеш гарно працювати, значить з того будеш мати. 

Якщо будеш ти ледача – то не буде в тебе вдачі. 

2 циганка. Гей, подруги, всі сюди, давайте потанцюємо, 

Усім гостям на ярмарку усмішку подаруємо. 

1 циганка. Ми циганки молоденькі 

Затанцюєм вам гарненько. 

Нагадаєм  щастя й долі, 

Щоб було всього доволі. 

2 Циганка: Ось ти, красуне чорноброва, долю тобі передбачу, щастя 

нагадаю. Тільки спочатку позолоти ручку. 

Дівчина. Іди геть звідси, ще грошей не вторгувала, ще як слід не 

поярмаркувала! 

Циганка: Ой і весело! Ярмарок же, веселитись, танцювати хочеться! 

 (Циганки танцюють циганочку) 

Ведучий. А тим часом ярмарок іде далі. Сонце піднімається високо-

високо. Настав день. 

  Ведуча. А яких тільки вишиванок немає на українських ярмарках!  

Продавець вишиванок. Дивуйтесь, купуйте, але не баріться. Краса то 

яка – підійдіть, подивіться! Яка-то робота, які-то узори! В цих вишивках пісня й 

лани неозорі, Птахів щебетання, весняні світання, Квітковий розмай і калини 

зітхання. Оця вишиванка пасує дівчатам! А ці сорочки до лиця вам, хлоп’ята! 

Для вас готували прекрасні майстрині Ось ці пояси – і червоні і сині. 

 Продавець посуду: 

 

Підходьте, сюди, дорогі господині, 

Та й виберіть посуд всій вашій родині. 

Тут ложки, миски і всілякі горнята, 

Мішалки, тертки і качалка пузата.  

 

 



 Продавець гончарних виробів: 

 

Макітру купіть, щоби маку натерти, 

Гладущик, щоб пити смачне молоко. 

Горщечки, щоб квіти хатні посадити, 

Великий горщок, щоб куті наварити.  

(Продавці рекламують свій товар) 

-Паляниці, купуйте паляниці, смачні, запашні, м’якенькі. А бублички які! 

Беріть, не пожалкуєте! 

-А ось тарілочки, миски, макітрочки для борщику, кашки смачної. Горщики для 

сметанки, кухлики для молочка. 

Ведучий. На базар ходили і старі, і малі, і самі, і з дітьми. І у всіх 

розбігалися очі від того багатства і різноманітності кольорів товарів. 

Ведуча. Продавали на базарі все: від шила до воза, від курки до корови. 

Продавали овочі, фрукти, худобу. Торгувалися, сварилися, сміялися. 

-Паляниці, паляниці! Купуйте смачненькі паляниці м’якенькі булочки, беріть, 

не пошкодуєте! 

-Сало, ой сало, так до рота саме проситься. Сальце пахуче, часником 

приправлене, з м’ясною про жилочкою! Беріть, купуйте, зовсім недорого. 

Ведучий. Після ярмарку, коли всі товари були продані, гроші пораховані, 

люди поверталися додому. Жінки йшли, або їхали возами з дітьми, а чоловіки 

заходили до корчми, виходили звідти вже добре веселі. Ось так закінчувався 

ярмарок. 

Україночка. Хай цвіте наш рідний край! 

Гей, кінчайте журитися, 

Музиканте, дужче грай, 

Будем веселитися! 

Ведуча. На доброму ярмарку ми побували, 

Одні – продавали, інші – купували. 

Співали, сміялись, а ще жартували, 

Та про предків наших славних з шаною згадали. 

Ведучий. Наш ярмарок закінчується. Ми бажаємо всім, щоб у ваших 

родинах завжди був достаток, щоб було що продати, і було за що купувати. 

Україночка.  

Ой, там на веселім базарі, 

Продавали, купували, жартували. 

 І з покупками по тому, 

Повертаємось додому, додому. 


