
"Шчодры вечар"  

Сцэнарый мастацка-гульнёвай праграмы 

 

Мэта: адрадзіць і узнавіць адно з прыгожых свят на Беларусі. 

Задачы: 

-адраджэнне і узнаўленне старадаўніх звычаяў святкавання Каляд на 

Беларусі; 

-далучыць дзяцей да святкавання гэтага свята. 

 

На сцэне з'яўляюцца музыкі, скамарохі, калядоўшчыкі. 

Гучыць музыка 

. 

Калядоўшчык1: А у нас сёння сход Каляд,  

сабірайцеся ўсе у рад. 

Будзем песні спяваць, танчыць, у гульні гуляць. 

Ды з Калядамі  

Усе: паздраўляць. 

 

Калядоўшчык1. Прыйшла каляда калядуючы, 

Калядоўшчык2. А за ёю дзеўкі, жартуючы! 

Калядоўшчык3. Пайшла Каляда ў адну хату… 

 

Барабаншчыкі, скамарохі б'юць у бубны і барабаны 

 

Калядоўшчык4. А ў гэтай хаце 

Усе. Куццю таўкуць! 

Калядоўшчык1. Пайшла Каляда ў другую хату /грукацяць барабаны/ 

А там? 

Усе. Срэбра звініць! 

Калядоўшчык2. А ў чацьвёртай /грукацяць барабаны/ 

Усе. Сала шыпіць! 

Калядоўшчык3. А ў пятай хаце /грукацяць барабаны// 

Усе. Каўбасу пякуць! 

Калядоўшчык4. А наша хата? 

Усе. Поўна гасцей! 

Добры вечар таму, хто ў гэтым даму! 

 

Гучыць вясёлая музыка, б'юць барабаны. 

 

Калядоўшчык1. А людзей тут цераз край, 

Калядоўшчык2. Хоць ты лыжкаю мяшай! 

Калядоўшчык3. А ці рады вы нам? 

Усе. Не чуем? 

Калядоўшчык4. Калі вы нам рады, 

Усе. Мы вам да парады! 



Калядоўшчык1. Хай на радасць усім вам будуць 

Усе. Жарты, песні! 

Калядоўшчык2. Бо без песні жыць няёмка, 

Усе. Хоць ты трэсні! 

Калядоўшчык3. Бо без скрыпкі і дуды 

Усе. Ходзяць ногі не туды! 

Калядоўшчык4. А яшчэ у прывітанні пажадаць мы вам хацелі, 

Калядоўшчык1. Каб ад нашага спаткання вы ўсе памаладзелі, 

Калядоўшчык2. Каб не ведалі вы злосці, 

Калядоўшчык3. Каб жылі у весялосці. 

Калядоўшчык4. Усім ад краю і да краю 

Усе. Шчасця і дабра жадаем! 

 

Песня «Шчодры вечар багаты вечар» 

 

Гучыць музыка.З'яўляецца «Каза». 

 

Калядоўшчык1. А ты, каза, не ляніся 

Туды-сюды павярніся, 

Калядоўшчык2. Ножкамі пастукачы, 

Рожкамі паляскачы, 

Калядоўшчык3. Паскачы для народа, 

Каб урадзіла жыта 

У новым годзе многа! 

Калядоўшчык4. Людзі, сумна не глядзіце, 

Казу-весялуху ў карагод вазьміце 

Усе. Хто з казою патанцуе, 

Ў новым годзе пашанцуе! 

Калядоўшчык: А ну, музыканцікі, зайграйце  нам вясёлую мелодыю 

. 

( выйходзіць хлопец з муз. інструментам і уключае калонку) 

Гаспарары танцуюць з казою. Музыка канчаецца, 

Каза падае. 

 

Калядоўчык: Вой, наша Каза упала, трэба яе падняць, 

Прысмакі ёй падараваць 

Калядоўчык:Нясеце калбасу і кусок сала, каб каза весялей стала.. 

 

             Нясуць пачастункі, кладуць у торбу. 

 

Калядоўчык: Шчадрыцеся, гаспадары, жывіце год да ста так,  

хай едуць у вашы двары прыбытак і дастатак! 

А каб добра было жыць, трэба нам паваражыць. 

Калядоўшчык: Ну, а дзе ж гаспадар? Хадзі сюды, твая чарга – цягні 

саломінку  



з-пад ручніка, даведаемся, які ураджай будзе. 

Калядоўшчык: глядзіце, якая доўгая іды поўная зярнят саломінка. 

Радуйся, гаспадар, весяліся, ды добраму ураджаю дзівіся. 

Калядоўшчык: А вы, даражэнькая гаспадарачка, паспытайте свій 

лёс,паваражыце на свой дабрабыт. 

Калядоўшчык: ой, не пашанцавала! Але ж не хвалюйцеся, не народзіцца 

хлеб, дык народзіць бульба. Дзякуй, што паспыталі свой лёс. І не сумуйце, 

памятайце, хто добра працуе, той мір мацуе. 

 

Гучыць песня «Ой, калядачкі». 

  

Калядоўшчык: Ну дзякуй вашаму дому, пойдзем ужо к другому. 

 

Калядоўшчык1. Мы прышлі да вас пажадаць дабра 

Ад усёй душы, як сваім сябрам. 

Калядоўшчык2. Каб прынёс год новы вам 

Дабрабыт і плён, 

Многа радасці, веру светлых дзён! 

Калядоўшчык3. Няхай збудзецца, што жадаецца, 

Што задумана – прыдбаецца! 

Калядоўшчык4. Дзякуй вам за добры прыём, 

Цераз лета і восень 

Ізноў да вас прыйдзём! 

Усе. Усяго вам добрага! 

 

Гучыць вясёлая песня. Фінал. 

 


