Проведення свята вишиванки сприяє збереженню народних традицій щодо
створення та носіння етнічного вишитого одягу; розширює знання дітей про
особливості вишитої сорочки її значущість, розвиває музичні здібності;
прищеплює любов до українських традицій, гордість за духовне багатство
своєї країни.
День вишиванки, традиційно відзначається у третій четвер травня. Свято
вчить малюків, що вишиванка для українців – це оберіг.
Розробили свято:
музичні керівники Харківського дошкільного навчального закладу № 265
Дмитрієва Ірина Олександрівна; Білокамінська Наталія Олександрівна,

Свято вишиванки
Свято проводиться на вулиці. Майданчик прикрашений рушниками, вишиванками,
кольоровими кульками. Поруч виставка дитячих та батьківських поробок,
присвячених українській тематиці. Вихователі одягнені в українські костюми
починають свято

1-ий вихователь.
Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно, весело жити у нім.
Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові, добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине. «Мій сонячний дім – це моя Україна».
(А.Німенко)

2-ий вихователь.
Одна Батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває, той долі немає в житті.
3-ій вихователь.
У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає, потоки, потоки, мов струни, течуть.
4-ий вихователь.
Перше наше слово з нами повсякчас, мати – Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас – рідна мати – Батьківщино, ти ж одна у нас!
(П. Дворський)

«Танок з рушниками»
виконують вихователі
(музика за вибором музкерівника)

5-ий вихователь.
Наше щастя - наші діти! Це діаманти, гарні квіти!
Щастя й долі їм бажаємо! Всіх дітей благословляємо!
Щоб лунав дитячий сміх! Щасливі сім`ї були в них!
Ми в Бога будемо просити, щоб всі були щасливі діти.
(А.Баранкевич)

«Танок з квітами «Діти – квіти»
(Слова та музика Р.Мартинюка; танцюють діти молодшої групи)

1-ша дитина.
Вишиванка - символ Батьківщини, дзеркало народної душі,
В колисанці купані хвилини, світло і тривоги у вірші.
2-га дитина.
Моя вишиванко, червона калино, ти символ Вітчизни з прадавніх віків.
Моя вишиванка – душа України і зірка яскрава для дочок – синів.
(Леся Вознюк)

Піcня «Моя сорочка вишиванка»
(гурту «Струни серця»; виконують дорослі)

Парад вишиванок
Виходять Карась та Одарка
Карась.
Казацького роду нема переводу, так гарне прислів’я звучить.
І ми, як нащадки козацького роду, танок подаруєм за мить.
Танок «Казачата»

(Музика М. Ведмедері, слова О. Яворської; виконують хлопці старшої групи)

Одарко.
Так, гарно хлопці танцювали. А подивіться, які в нас дівчата
красиві, нарядні, усміхнені. Зараз вони нам заспівають.
3-тя дитина.
Мама вишила сорочку - одягла у неї дочку:
є на ній червоні рожі, колосочки, маки гожі.
4-та дитина.
А ще є на тій сорочці материнські добрі очі,
що з любов'ю поглядали і рученькам помагали.
5-та дитина.
Вишита сорочка, як душа моя, веселково сяє, радістю буя.
Хрестиком - узори, гладдю - кольори, бо найкраща в світі, що не говори.
Пісня «Мама вишила мені квітами сорочку…»
(Слова В. Крищенка, музика В. Уманця; виконують дівчата середньої групи)

6-та дитина.
Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина.
З тобою всюди кожну мить говорить Україна.
7-ма дитина.
Послухай, як вода шумить – Дніпро до моря лине -,
З тобою всюди кожну мить говорить Україна.
(П.Осадчук)

Танок зі стрічками «Ми багато мандрували»
(Слова та музика М.Мазур; танцюють діти середньої групи)

Вихователь.
Хай же мир і дружба поєднає всіх, і дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна рідна мати – Батьківщино, ти ж у нас одна!
Танок дорослих і дітей «Заспівай, моя родино!»
(Слова Ю.Шевченко, музика Р.Білишко)

