
 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

МАСЛЯНА ЩЕДРА НА СМАЧНІ МЛИНЦІ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010 



2 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ  КУЛЬТУРИ  І ТУРИЗМУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 
                                        

                                                

 

 

 

 

 

 
Цикл  

Земля з українськими думками                                                                            

 

 

 

                   

 

                             асляна  

щедра на смачні млинці 
 

 

методичні поради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



3 

 

ББК 63.5 
М 31 
 

Масляна щедра на смачні млинці : методичні поради /[уклад. Н. Левандовська];  
Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2010. – 19 с. – («Земля з українськими 
думками»). 

Мета видання – поглибити  знання з релігії та історії України. Розділи висвітлюють 
специфіку проведення свят, найважливіші явища, факти і особливості давньої культури, 
характеризують внутрішні закономірності її розвитку, своєрідність та обрядовість. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 
 

Укладачі: Н. Левандовська 
 
Відповідальний за випуск: Г. Сорока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Укладач: Н. Левандовська, 2010 

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2010 



4 

 

 
"Ой, Масляна, Масляна! Яка ти чудна!... Якби в тобі було сім неділь, А в 

посту –  одна!..." 
 

Масляна – об’їдуха, грошам приберуха 
 

З Масляною будьте здорові! 

В Україні останній тиждень м'ясниць носив кілька назв – Масляна, 
Сиропустний тиждень, Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини, 
Колодій тощо. Структурно він ділиться на три основні частини: 
зустрічний "переломний" понеділок, "широкий" четвер та "прощальна" 
(чи "шуткова") неділя. Кожна з них мала свою обрядову специфіку. 

Основою обрядовою стравою Масляної (Масниці, Масляниці) були 
вареники з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Виготовляли 
також гречані млинці, заправлені смальцем. Ними частували протягом 
усього тижня. Досить популярними серед селян були сколотини од 
масла (маслянка). "Нехай буде, – казали в таких випадках, – і маслянка, 
аби щоранку!" 

Загалом Масляна вважалася жіночим святом, хоч участь у ньому 
могли брати і чоловіки. Але вони мусили за це відборговувати грошима 
чи горілкою. 

У цей час широко практикувалися й погостини. Жінки, зібравшись у 
гурті йшли в ПОНЕДІЛОК до корчми і відзначали "початок Масної". У 
ВІВТОРОК жінки знову сходилися до шинку, вчиняли всілякі забави і 
сценки. СЕРЕДУ називали "зноби-баби". Якихось обрядів і дій, 
пов'язаних з цим днем не збереглося. Одначе в переломний чи широкий 
ЧЕТВЕР жінки, зібравшись у товариство піднімали тости за те, "щоб 
телята водилися" і намагалися в цей день не прясти, "аби масло не 
згіркло". 

По своєму цікаво святкували П'ЯТНИЦЮ. Віддавна в Україні у цей 
день зять мав почастувати тещу. Щоправда, якщо хлопець оженився в 
осінні м'ясниці, то годилося привести до себе жінчину матір на другий 
день Різдва – це за умови, що теща була чемною і шанованою. Коли ж 
вона була сварливою і непривітною, – третього дня. Натомість, якщо 
весілля справляли в різдвяні м'ясниці, тоді запросини припадали на 
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масляну п'ятницю. Гарно спорядивши повіз, зять з великими почестями 
саджав тещу в сани, запросивши й інших членів її родини, й гордо віз 
селом. Якщо ж він мав "на неї зуба", то вибирав багри, щоб сани 
перевернулися… За святковим столом він виголошував різномасті 
побажання, переважно жартівливого характеру: «Пийте, люди, по 
повній чарці, щоб у моєї тещі горло не пересихало!» – натякаючи на те, 
що вона занадто сварлива. 

Але найцікавіше відзначали останній день Масляної – Сиропустну 
НЕДІЛЮ, Чорну неділю, Масне пущення. У різних регіонах були свої 
обряди й дійства. На Полтавщині, наприклад, у неділю сусіди й родичі 
обходили одне одного й просили прощення за образи. Вважалося, що 
саме в цей день має відбутися страшний суд, а тому годилося 
помиритися з тими, хто на цьому світі. Відтак, завітавши зранку до 
сусіда чи родича, пропонували таку мирову: 

– Прости мені, – низько вклонившись, звертався сусід до сусіда. 
– Бог простить, – відказував господар чи господиня. 
– І вдруге прости! 
– Бог простить… 
– І втретє прости! 
– Бог простить. 
Після цих діалогів, які не розповсюджувалися лише на дітей, люди 

цілувалися, а якщо й ні, то все ж вважали, що заподіяна перед цим 
кривда втрачала гріховну суть. У такий спосіб народна звичаєва 
структура сприяла полагодженню різноманітних конфліктів між 
людьми, як кажуть зараз, розряджала стресогенну атмосферу, котра в 
повсякденному житті не була рідкістю. Недарма мудре народне 
прислів'я стверджувало: "Не вічно носити камінь за пазухою". 

Як вже було згадано, протягом Масляної люди вживали переважно 
вареники з сиром. Та це обрядове їство було особливо пошанованим у 
неділю, а тому казали: "Вареники доведуть, що й хліба не дадуть". 

Ввечері ж влаштовували цікавий обряд "полоскання зубів". У 
кожному регіоні обряд мав свої відмінності. Наведу найбільш поширені. 
У неділю ввечері, коли вже закінчувалось пущення, годилося вичистити 
із зубів залишки сиру. 

Нарешті приходили розваги й до дівчат. Притримані від понеділка 
"ніжкові заговини" (кісточки від холодцю) дівчата виносили на вулицю й 
кидали від порога до воріт. Якщо кістка долітала до воріт, то дівчина 
буде здоровою протягом року, а коли перелітала через ворота – 
неодмінно вийде заміж. 

Крім того, селянин і в цей день (неділя) традиційно прогнозували 
погоду. Вважалося: яка Сиропустна неділя, такий і Великдень; якщо 
сонце сходить вранці, то й ранньою видасться весна… 
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З різноманітними забавами та обрядами й завершувався останній 
день Масляної. Люди готувалися до найдовшого і, як уже мовилося, 
найсуворішого з усіх попередніх – Великого посту, а тому казали: 
"Масляна, Масляна, яка ти мала, – якби ж тебе сім неділь, а посту одна". 
Та що ж поробиш, коли, як стверджує інший крилатий афоризм: "Не 
завжди котові Масляна ". 

 

Святкування масниці в Петербурзі. Картина Костянтина Маковського 
 

 

Рецепти млинців 
 
Рецепт 1. 
 
На 500 гр. муки: 3 стакани води або молока, 2-3 яйця, 1 ст. ложка цукру, по 0,5 ч.л. 
солі, соди та кислоти. Все перемішати у блендері, можна додати трохи олії, аби 
млинці краще відставали від сковорідки. 
 
Рецепт 2. 
 
На 1200 гр. муки: 12 яєць, 300 гр. масла, кисле молоко. Пшеничну муку, жовтки та 
топлене масло покладіть у каструлю і, розмішавши, розведіть кислим молоком до 
потрібної пропорції. Потім збийте 12 білків, додайте їх в тісто, перемішайте, і 
починайте чаклувати. 
Щодо начинок, то стандартним делікатесними є червона ікра та начинка з лосося 
або семги. 
А ще можна приготувати грибну начинку. Для цього вам знадобляться сушені 
гриби, зелень кропу, сіль, чорний перець, 1 ст.л. вершкового масла, 1 ст.л. муки, 1 
стакан молока, 2 ст.л. томатного пюре і 4 яйця. 
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Зваріть гриби та яйця. Муку та вершкове масло розітріть на сковороді до однорідної 
маси і, не перестаючи помішувати, влийте стакан гарячого молока, посоліть, додайте 
томатне пюре и проваріть до загустіння. Додайте 2 жовтки та змішайте з відвареним 
та нарізаними грибами та яйцями. На помірному вогні доведіть начинку до 
загустіння, приправте за смаком сіллю, перцем та зеленню. 
А от солодкоїжкам насправді сподобаються млинці з шоколадно-вершковою 
начинкою. Візьміть 250 мл. вершків, 2 ст.л. цукрової пудри, 100 гр. чорного 
шоколаду, 2 ст.л. молотого фундука. Вершки збийте, перемішайте з цукровою 
пудрою, тертим шоколадом та молотим горіхом. Теплий млинчик намастіть 
начинкою і відразу ж подавайте на стіл. 
Начинка сметанна з чорносливом. Наріжте чонослив, змішайте зі сметаною та 
подрібненими грецькими горіхами. Солодких вам "масляних" свят! 
 

 
 

П. М. Грузинський "Масляна" 1889 рік 

 
 

МАСЛЯНА 
(інсценівка) 
 

ВЕДУЧА: Масляна або Масниця – одне з календарно-побутових свят, 
яке пов'язане із давнім народним звичаєм - проводами зими і зустріччю 
весни. Припадає воно на останній тиждень перед початком Великого 
посту. 
Це свято триває тиждень, щовечора збирає молодь на вечорниці. 
Молодь гуляла до третіх півнів, бо це було останнє гуляння в хаті. Після 
Масляної збирались вже на вулиці. 
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Тиждень Масниць починався з понеділка. 
 

(Заходить Масляна, жінка у святковому українському вбранні, тримаючи в 
руках макітру з варениками). 

ВЕДУЧА: А ось і прийшла до нас дорога гостя, Масляна. Та ще й з 
варениками! Привітаємо її оплесками. (В залі лунають оплески). 
МАСЛЯНА: Моє вам шанування. Я до вас на цілий тиждень завітала. 
Цілих 7 днів будемо вживати скоромну їжу: м'ясо, сало, ковбаси, яйця і 
щодня – вареники з сиром, политі сметаною… Гулятиму і я з вами. 

(Заходять жінки) 
І ЖІНКА: Чи можна до вас? Добрий день, шановні господарі.  
МАСЛЯНА: Заходьте. Сідайте за стіл. Ми вас чекали. Пригощайтесь.  
І ЖІНКА: Спочатку повинна колодка народитись. (Виймає полінце, кладе 
його на стіл і по черзі його всі жінки вповивають). 
II ЖІНКА: Ось і народилась колодка. Вітаю вас, подружки, з 
народженням колодки! 

(Жінки встають, обнімаються, цілуються. Сідає до столу і Масляна). 
II ЖІНКА: Жіночки, будемо гуляти цілий тиждень. Адже: 
У понеділок колодка народилась, 
У вівторок – хрестилась, 
У середу – женилась, 
У четвер – померла. 
МАСЛЯНА: А у п'ятницю – тещині обіди. Зяті запросять своїх тещ до 
себе в гості. 

(Всі пригощаються, співають відомих веселих українських пісень). 
МАСЛЯНА: Залишаймо колодку тут, а самі підемо по домах, де є 
дорослі хлопці або дівчата і прив'яжемо матерям колодку до ноги. Це їм 
кара за те, що не оженили синів чи не повіддавали дочок впродовж 
останніх М'ясниць. 
 

(Виходять, співаючи. Після невеличкої паузи, заходять хлопці з троїстими 
музиками. Музики грають, хлопці пританцьовують, приспівують. 

Появляються дівчата, прихопивши з собою дівочі колодки). 
І ДІВЧИНА: Іваночку, не оженився на М'ясниці, давай ліву руку, 
прив’яжу тобі колодку! (Прив’язує колодку, оздоблену барвистими 
стрічками та паперовими квітами). 
II ДІВЧИНА: Ти, Максиме, не ховайсь, ліву руку підставляй! (Прив’язує 
йому колодку). 
III ДІВЧИНА: А тобі, Михайло, я прив'яжу колодку. (Прив’язує ). 
IV ДІВЧИНА: Дівчата, а чим наші парубки відкупилися? 
І ДІВЧИНА: Іванко – шовковою хустиною. (Показує ). 
II ДІВЧИНА: Максим – ось таким гарним намистом. 
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III ДІВЧИНА: Михайло грішми відкупивсь. (Показує гроші). 
І ХЛОПЕЦЬ: Грайте музики, танцювати хочеться! 

(Грають музики, хлопці запрошують дівчат до танцю). 
II ХЛОПЕЦЬ: Максиме, розкажи, яка з тобою оказія трапилась вчора.  
МАКСИМ: Сиджу я біля Варвари за столом, хочу їй щось приємне 
сказати, та ніяк у мене це не виходить. Хвилююсь, червонію… А коли я 
хвилююсь, то завжди собі ногу пальцями длубаю... Раптом відчуваю, що 
я ноги не чую від длубання та з переляку як закричу:  
- Ой, Варварочко, я, мабуть, скоро помру! 
А вона мені: 
- Ти звідки знаєш? 
- Та ось вже з годину ногу длубаю, і нічого не відчуваю. Мабуть, її 
відібрало! 
- Так це ж ти мою ногу длубаєш. 
- А чого ти мені нічого не говориш? 
- Я ж бачу, як ти хвилюєшся, аж червонієш. От і терплю, чекаю, що ти і 
сам помітиш свою помилку. 

(Всі сміються). 
IV ДІВЧИНА: Ой, лишенько! Ми ж наварили вареників з сиром, полили 
їх сметаною і забули поставити на стіл. Неси, Катре, будемо всі 
пригощатись. 

(Катря йде за варениками, а інші дівчата співають): 
Не пускає мене мати 
На вулицю погуляти, 
А хоч пустить, то пригрустить: 
Іди, доню, не барися: 
У сінечки та й вернися!  
Бо надворі піст наступає,  
А хто його проскаче,  
Той Великодня не побаче... 
 
(Дівчина заносить макітру, ставить її на стіл. Молодь пригощається, а в цей 

час двоє хлопців закріплюють палицю на середині сцени, на вершечку якої 
прив’язані чоботи). 

І ХЛОПЕЦЬ: О, а це що буде? 
II ХЛОПЕЦЬ: Будемо гратись у гру, яка називається "Виграй чоботи". 
Умови гри: сідаєш на довгу лозину, як на коня, скачеш на ній навкруги, 
а потім підстрибуй повище та діставай чоботи. Хто їх дістане, тому вони 
й будуть, як винагорода. 

(заходить Масляна). 
МАСЛЯНА: Добрий вечір! Хорошу гру придумали, а тільки в тих 
місцях, де стоїть лід на річці, хлопці укріпляли стовп, натирали його 
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салом, а до вершечку прикріпляли чоботи. Стовп був слизьким, 
високим. Та все ж знаходились вправні і сміливі хлопці, які діставали 
чоботи. А тепер давайте пограємось у гру, де візьмуть участь всі. 
Розділіться на дві команди. Одну назвемо "Зима", другу – "Весна". Гра 
називається "Хто кого переспіває". Кожна команда співає свою пісню. 
Хто не зіб'ється на мелодії і словах – та й перемогла. 

(Співають). 
МАСЛЯНА: Пограємось у сніжки? 
Кожній команді підносять "сніжки" (зім’ятий папір). Команди стають на 
відстані 2-3-х кроків і за рахунком: "Один, два, три!" починають кидати в 
протилежну команду "сніжки". Чия команда влучить більше, та й 
перемогла. 
МАСЛЯНА: А з цієї гри ми довідаємось, хто кого переможе: "Весна" чи 
"Зима"? Грають хлопці. Перетягнемо канат.  
МАСЛЯНА: За нашими підрахунками, в іграх перемогла "Весна". Отже, 
злись, Зимонько, скільки хочеш, а переможе все ж таки Весна, яку всі 
чекають. 
Гуляйте, друзі, до ранку, до світанку. Бо скоро почнуться польові 
роботи, вечорами збиратиметесь на вулиці не часто. Танцюйте, 
жартуйте, а мені пора. 
І ДІВЧИНА: Масляна, Масляна, яка ж ти мала – якби ж тебе сім неділь, а 
посту одна!  
МАСЛЯНА: Не все ж коту масляна. (Виходить, прощаючись). 
ВСІ (присутні парубки і дівчата кричать їй вслід): 
Масляна, воротися!  
До Великодня простягнися,  
Від Великодня до Петра,  
А від Петра та до тепла... 

 
Масляна 
(Сценарій свята) 
 
Дійові особи: І блазень, ІІ блазень, ведуча, Зима, Масляна, І жінка, ІІ 
жінка, ІІІ жінка, І дівчина, ІІ дівчина, ІІІ дівчина, IV дівчина, І 
хлопець, ІІ хлопець, ІІІ хлопець, зять, теща, Весна 
Вбігають блазні. 
І блазень: Ха-ха-ха! Глянь-ка, скільки навкруги народу зібралося! 
І блазень: А чого вони зійшлися, самі мабуть не знають. Краще б удома 
сиділи. 
І блазень: Напевно, на млинці набігли. 
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ІІ блазень: Так!!! Слухай, брат, от що я знаю. Їхав один наш мужик лісом 
у слободу на ярмарок за покупками. У яр спустилися, глядь - лиси 
хоровод водять. І всі такі вбрані. І чого це вони? 
І блазень: Так, це що! Я от що знаю. У бабки Марії миші розвеселилися, 
бігають із кута в кут і посміюються, а коту Васькові вуси збрили. І чого 
це вони? 
Ведуча: Я відповім на ваші питання - і лиси, і миші зиму проводжають 
так весну чекають. І народ тут зібрався, щоб зиму провести й весну 
зустріти. Веселі пісні поспівати, в ігри пограти. 
Звучить музика зими. 
Виходить Зима 
Фонограма  "Зима". 
Скільки снігу принесла - 
Аж не віриться. 
Скільки вулиць замела - 
Не злічить! 
Час на північ відлітать, 
Та не хочеться. 
Як без вас прожить? 
Я - зимонька зима, 
Я прийшла у грудні, свята принесла в ваш дім. 
Та сонце на тепло, 
І чатує лютий, 
То ж піду я з ним. 
І блазень: Ой! Дивіться, сама Матінка Зима до нас у гості йде. 
Зима: Низький уклін вам, добрі миряни! Поморозила я вас на славу. 
Задоволена моя душенька. А може, на вас ще морозцю напустити? 
Блазні хором: Ні, не треба, спасибі. 
 
Зима: А раз ні, те порадуйте мене, повеселіть. Покажіть свою силу й 
спритність, та вдачу молодецьку! 
 
ІІ блазень: 
А хто сильніше із хлопців, а ну, беремося за канат! Той, хто перетягне, 
найдужчим стане. 
Іде гра "Перетягування канату" 
Зима: Спасибі вам! Порадували ви мене, повеселили. 
Ведуча: Матінка Зима! Спасибі тобі за сніжок, за сніжні гірки, за зимові 
канікули й свята Нового року й Різдва Христового. 
І блазень: Навіть за сильні морози спасибі, на те ти й Матінка Зима. 
ІІ блазень: А тепер дозволь передати владу Весні-Красній. Вона вже не 
за горами. Допоможе нам у цьому Масляна. 
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Ведуча: Масляна, Масниця, Колодій - одне з календарно-побутових 
свят, яке пов'язане із давнім народним звичаєм - проводами зими і 
зустріччю весни. Припадає воно на останній тиждень перед початком 
Великого посту. 
Це свято триває тиждень, щовечора збирає молодь на вечорниці. 
Молодь гуляла до третіх півнів, бо це було останнє гуляння в хаті. Після 
Масляної збирались вже на вулиці Тиждень Масниць починався з 
понеділка. 
 
І блазень: 
 
Душа ти наша, Масниця, 
Цукрові твої вуста, 
Солодка твоя мова! 
Приїдь до нас у гості 
На широкий двір, 
На горах покататися, 
У млинцях повалятися. 
 
Пісня "Масляна" 
Муз. О.Злотника - вірші О.Вратарьова 
 
Ой, дорослі і малята, ой, ви хлопці і дівчата, 
Вас ми раді привітати, добру пісню проспівати! 
Всіх запрошує на свято і широка, і багата, 
Масляна! Масляна! Масляна! Масляна! 
Приспів: 
А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна. 
Вже не довго до тепла - до Петра і до Павла. 
Великдень в добрий час поспішає вже до нас. 
А сьогодні - гай гуде! Щира масляна іде! 
 
Гуляй, Масляна, як треба, не забудемо ми тебе 
І млинці твої гречані, і вареники в сметані! 
Ти співай, моя родино, щоби жито уродило. 
Масляна! Масляна! Масляна! Масляна! 
Приспів: 
 
Заходить Масляна, дівчина у святковому українському вбранні, 
тримаючи в руках макітру з варениками. 
 
Ведуча: 
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А ось і прийшла до нас дорога гостя, Масляна. Та ще й  з варениками! 
 
Масляна: Моє вам шанування. Я до вас на цілий тиждень завітала. Цілих 
7 днів будемо вживати скоромну їжу: м'ясо, сало, ковбаси, яйця і щодня - 
вареники з сиром, политі сметаною, млинці... Гулятиму і я з вами. А чим 
порадуєте, зустрінете мене? 
 
Дівчатка з початкової школи 
Пісня "Подоляночка" 
 
Десь тут була подоляночка, 
Десь тут була молодесенька. 
Тут вона сіла, тут вона впала, 
До землі припала, сім літ не вмивалась, 
Бо води не мала. 
Ой устань, устань, подоляночка 
Ой устань, устань молодесенька. 
Вмий своє личко, личко біленьке, 
Біжи до Дунаю, бери молоденьку, 
Бери ту, що скраю. 
Десь тут була подоляночка, 
Десь тут була молодесенька. 
Тут вона сіла, тут вона впала, 
До землі припала, сім літ не вмивалась, 
Бо води не мала. 
І блазень: 
Наша Масниця дорога 
Ненадовго до нас прийшла. 
Ми думали, на сім тижнів, 
Виявилося - на сім днів. 
 
Разом: Масляна, Масляна, яка ти мала, - якби ж тебе сім неділь, а посту 
одна. 
Ведуча: перший день - зустріч. В понеділок зранку жіноцтво збиралося 
справляти Колодки - символ продовження роду, частину Дерева Життя 
ІІ блазень: 
Поспішайте, поспішайте, поспішайте скоріше! 
Немає свята нашого веселіше. 
Заходять жінки. 
 
І жінка: чи можна до вас? Добрий день, шановні господарі. 
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Масляна: заходьте. Сідайте за стіл. Ми вас чекали. Пригощайтесь. 
 
II жінка: спочатку повинна колодка народитись. 
 
Колодка, колодичка 
Не мала, не величка 
Як без листя гілочка 
Для дівчат бадилочки 
Народися, не барися 
Час прийшов, розвеселися! 
 
Виймає полінце, кладе його на стіл і по черзі його всі жінки вповивають 
 
I жінка: ось і народилась колодка. Вітаю вас, подружки, з народженням 
колодки! 
Жінки встають, обнімаються, цілуються. 
Пісня жінок 
Фонограма "Не давайте сумувати" Н. Май 
Сонечко надворі знову сяє 
Промені дарує золоті 
І млинцями щиро пригощає 
Тиждень нас весняний і масний 
Приспів. 
Не давайте суму жити 
Посміхайтесь по всяк час 
Для розваги і розради 
Масляна - найкращий час. 
Посміхнися недругу своєму 
І пробач йому образи всі. 
Буде радість в тебе і у мене 
І добро залишиться в душі. 
 
II жінка: жіночки, будемо гуляти цілий тиждень. Адже: 
У понеділок колодка народилась, 
У вівторок - в стрічки вбралась, 
У середу - селом в танку неслась, 
У четвер - в веселім колі знайшлась. 
Масляна: залишаймо колодку тут, а самі підемо по домах, де є дорослі 
хлопці або дівчата і подаруємо матерям колодку. Щоб вони  оженили 
синів та повіддавали дочок заміж впродовж  наступного року. 
Виходять, співаючи. 
І блазень: 
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У вівторок будемо ми грати, 
Червоне сонечко зустрічати! 
 
Ведуча: 
У вівторок всі виходили на вулицю, де влаштовувались веселі забави, які 
тривали майже весь день. У вівторок ходять у гості, парубки виглядають 
невіст, а дівчата суджених. 
 
Заходять хлопці, пританцьовують, приспівують. Появляються дівчата, 
прихопивши з собою дівочі колодки. 
 
І дівчина: Іваночку, не оженився на М'ясниці, давай ліву руку, прив'яжу 
тобі колодку! 
Прив'язує колодку, оздоблену барвистими стрічками та паперовими 
квітами 
II дівчина: Ти, Максиме, не ховайсь, ліву руку підставляй! 
Прив'язує йому колодку. 
III дівчина: а тобі, Михайло, я прив'яжу колодку. 
Прив'язує. 
IV дівчина: дівчата, а чим наші парубки відкупилися? 
І дівчина: Іванко - шовковою хустиною. 
Показує. 
II дівчина: Максим - ось таким гарним намистом. 
III дівчина: Михайло грішми відкупивсь. 
Показує гроші. 
І хлопець: Грайте музики, танцювати хочеться! 
Танок 
IV дівчина: ой, лишенько! Ми ж наварили вареників з сиром, полили їх 
сметаною і забули поставити на стіл. Неси, Катре, будемо всі 
пригощатись. 
 
Катря йде за варениками, а інші дівчата співають 
Не пускає мене мати 
На вулицю погуляти, 
А хоч пустить, то пригрустить: 
Іди, доню, не барися: 
У сінечки та й вернися! 
Бо надворі піст наступає, 
А хто його проскаче, 
Той Великодня не побаче... 
В цей час блазні закріплюють палицю, на вершечку якої  прив'язані чоботи. 
І хлопець: о, а це що буде? 
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II хлопець: Будемо гратись у гру, яка називається "Виграй чоботи". 
Умови гри: сідаєш на довгу лозину, як на коня, скачеш на ній навкруги, 
а потім підстрибуй повище та діставай чоботи. Хто їх дістане, тому вони 
й будуть, як винагорода 
Іде гра 
Масляна: добре ви мене зустрічаєте. Весело у вас. Вважалося, що чим 
багатіше й веселіше Масницю відсвяткуєш, тим багатіше рік буде. Не 
даремно один із днів Масниці називали "ласунець". 
Блазні разом: ну добре вже, давайте скоріше наступний день 
оголошувати. Третій день - ласунець. У середу  тещі частують своїх зятів 
млинцями. 
І блазень: щось зяті в нас худі да тощі! 
Ану ж бо, де в нас отут хазяєчки-тещі? 
Виходять теща и зять 
Теща: Ванька! 
Зять: що, матінка-теща? 
Теща:  Який ти, Ванюшка,тощий і худий! 
І щік зовсім не видать зі спини. 
Ану ж бо, підемо до мене на варенички! 
Зять: караул! Врятуйте! До смерті загодує! 
Виходить група дітей з піснею "І з сиром пироги" 
Ведуча: четвер – "Широка Масниця" 
І блазень: розгуляй-четвер прийде, жарт і пісню принесе. 
Ведуча: так, весело було в цей час на вулицях. 
А частівки як співали! 
ІІ блазень: агов, дівчиська - хохотушки! 
Заспівайте-ка частушки 
Починайте вже скоріш, 
Щоб порадувати всіх! 
Частівки 
 
І блазень: вистачить співати та танцювати - пора п'ятницю із суботою 
повідомляти. 
Ведуча: п'ятий день - п'ятниця - тещині вечірки. У цей день зять 
повинен почастувати свою тещу. Після цього зятю належало покатати 
свою тещу вулицями села або ж міста. При чому дорогу обирають 
залежно від характеру тещі - злу та сварливу везуть по нерівній дорозі і, 
навпаки, якщо теща лагідна, то і дорога рівна, немов струна. 
Звучить музика. Входить теща й за нею зять 
Зять: (зловтішно) Теща-а-а!!! 
Теща: (злякано) А? 
Зять: теща! Яка ж ти худа! 
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І щік не видать зі спини! 
А ну, жваво до мене на млинці! 
Теща: іду, зятьок! Іду, милий! 
Іду, дорогий! 
Пісня зятя і тещі 
Фонограма Н.Май "Любить-не любить" 
Я усе приготував їй, 
Диво-квітів назбирав їй: 
Не зів'яли пелюсточки золоті. 
Я у зятя запитала 
Я у зятя запитала 
А чи мене любиш ти. 
Я у зятя запитала 
Я у зятя запитала 
А чи мене любиш ти. 
Приспів 
Любить, не любить 
Любить, не любить 
Облітає цвіт 
Любить, не любить, 
Любить, не любить, 
Розкажи мені! 
Любить, не любить, 
Любить, не любить, 
Облітає цвіт! 
Любить, не любить, 
Любить, не любить - ні! 
Пелюсточки облітають, тещі я відповідаю: 
Про любов ти не питай мене дарма - 
Я з млинцями тут чекаю 
І на стіл я накриваю - 
Пригощайся, дорога! 
Я з млинцями тут чекаю 
І на стіл я накриваю - 
Пригощайся, дорога! 
Теща і зять виходять. 
Ведуча: молодець зять,  та і теща хороша 
І блазень: сьомий день - зовиціни посиденьки. 
ІІ блазень: у ці дні влаштовувалися сімейні чаювання з піднесенням 
подарунків. Всі зустрічали гостей. 
Ведуча: і до нас гостя. 
І блазень: 
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Весна іде, весна іде! 
Весну вітайте, діти! 
Вона пісні вам принесе, 
Вінки, чудові квіти! 
До залу з букетом пролісків входить Весна 
ІІ блазень: здрастуй, Весно-красно! 
Весна: Здрастуйте і ви, люди добрі. 
Ви ждали і діждалися мене. 
Уже сніги давно всі розтопило 
Моє ласкаве сонце весняне. 
А сонечку поміг мій теплий вітер 
Він з Березнем прилинув навесні. 
А ще пробуджую від сну 
Я нашу землю чарівну 
І принесла вам квіти. 
Найперші проліски ясні: 
А ще я вам принесла літо, 
Щоб родило жито. 
Виходять всі учасники на сцену 
Ведуча: ось і прийшов останній день Масляної - прощена неділя. В 
останній день Масляної, готуючись до Великого посту, годилося йти до 
родичів і сусідів та просити прощення за всі провини та нанесені 
образи, бо постування передбачало духовне очищення і примирення. 
Тому цей день ще називали Пущенням. В цей день усі - від мала до 
велика - просили друг у друга пробачення. Молили забути образи, не 
робити зла. Якщо будете прощати людям прогрішення їх, то простить і 
вам Отець наш небесний. 
Зять: (тещі) Ти прости мене, теща, 
Ти прости, мила, та на 7 тижнів - 
До Великого Дня! 
 
Теща: ( зятеві) Ми з тобою, зятьок, не ругалися, 
Ми з тобою, зятьок, не бранилися, 
Бог тебе простить, і ти мене прости. 
Учасники один до одного 
- Прости, якщо щось неладне між нами вийшло 
- Бог простить, 
- І вдруге прости! 
- Бог простить... 
- І втретє прости! 
- Бог простить. 
Разом всі артисти: (у зал) 
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- Простіть нас, люди добрі, якщо чим вас образили. 
І блазень: у неділю з Масляною прощаємося, у неділю слізьми 
вмиваємося. 
І Дівчина: прощай, Масниця, прощай! 
ІІ Дівчина: прости, прости, Масниця, 
До великих заговин, 
До Христова дня! 
Масляна: 
Гуляйте, друзі, до ранку, до світанку. Танцюйте, жартуйте, а мені вже 
час! 
ІІІ Дівчина: Масляна, Масляна, яка ж ти мала - якби ж тебе сім неділь, а 
посту одна! 
Масляна: не все ж коту масляна. 
Виходить, прощаючись 
ВСІ: 
Масляна, воротися! 
До Великодня простягнися, 
Від Великодня до Петра, 
А від Петра та до тепла... 

Фінальна пісня 
Фонограма Н. Май "А я бажаю всім добра" 

 

 


