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Королева миру:  Доброго дня, дорогі друзі. Я рада вітати вас у цьому залі! До нас 

сьогодні завітали гості це – 

 

 

Як зазвичай наші гості приходять не з пустими руками. Сьогодні вони для вас також 

приготовили подарунки. 

Сьогодні ми будемо обговорювати одну з найважливіших тем – тему миру. Наша зустріч 

пройде під гаслом – мир потрібен усім і дорослим і малим. 

Потрібен мир –тобі й мені  

І всім на світі дітям!  

Не тільки вранці навесні  

Нехай нам сонце світить.  

Потрібен мир, трава в росі,  

Усміхнений нащадок.  

Потрібен мир усім-усім,  

Отриманий у спадок.  

Раніше для нас,українців, мир – це була повсякденна реальність.  А зараз нам, як ніколи, 

потрібно усіма силами боротися за нього. Наш спільний обов’язок – зробити все 

можливе для підтримки та збереження  миру в Україні. Адже Україна незалежна, єдина, 

неповторна сторона.   

Давайте разом подумаємо, чим  ми можемо  допомогти нашій Батьківщині у цей 

нелегкий час?  

Що б ви хотіли побажати нашій рідній державі? Побажання будем кріпити на карту 

України. 

(Процвітання, Миру, Злагоди, Талановитих і працьовитих українців, 

Щасливого майбуття…) 

А тепер подивіться на нашу карту , яка вона красива. Це ще раз доказує,що Україна 

єдина і неповторна сторона. 

 

Діти, а який це птах до нас прилетів?..  (Голуб) 

А що він символізує? 

( птах-символ Миру) 

Багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони з 

честю відвойовують та захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та 
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цілісність. Сьогодні ми з вами зробимо білосніжних птахів і передамо ці обереги 

солдатам, які захищають нашу Батьківщину. 

 (Виготовлення сувенірів) 

Перед вами лежать зроблені з паперу голуби. Пропоную вам написати слова підтримки 

солдатам, які захищають наш спокій. 

В будинку творчості діє волонтерський загін «Гурт», вони ваші сувеніри передадуть в 

зону АТО. 

Ви бачите,що ми можемо руками робити багато хорошого. Але чому трапляється так, що 

люди починають робити своїми руками погане: беруть в руки зброю, створюють бомби? 

Тому, що до них в голову приходять погані думки?  Чи може тому, що люди не уміють 

дружити? Вони не знають, що таке дружба та мир?  Тому дуже- дуже важливо з раннього 

дитинства вчитись жити у злагоді і в мирі, дотримуватися норм людської поведінки, вчитися 

так поводитися, щоб нікого не образити, не скривдити тих, хто слабший або менший. А 

навіщо потрібна дружба та мир? Нам допоможе відповісти на це питання казка, яку ми з 

вами дуже полюбляємо. 

Кікімора: 

Привіт, королево! 

Королева миру: 

Здорова була, Кікімора! 

Кікімора: 

Здорова? Яка я тобі здорова? Тут болячка, туди її в пень болить увесь день, ось тут 

морока болить голова й половина ока!  Зостався один зуб, і той не хоче їсти суп! А ти 

мені кажеш здорова! Лєший, а  чого це ти вирядився, що й на моє сліпе око тебе не 

впізнати. Макітру якусь на голову натягнув. А в руці що? Качалка? 

Лєший: 

Це моє оружіє. Зброя грізна і несокрушима. Я тепер, бабо, щоб ти знала, охоронець. 

Тєлохранітєль! Мир охороняти буду. 

Кікімора: 

Ти? Мир? Охороняти? Та подивись на себе. Де твої мускули, а осанка? Видать зовсім на 

старість з розуму вижив. Який з тебе охоронець? От я… 

Королева Миру 

Заспокойтеся. Ви краще подивіться куди ви потрапили, яка краса, бачите яка публіка. 

Кікімора: 

Та не бачу я ніякого бублика! 

Королева Миру: 

Та не бублика, а публіка. Подивіться, які гарні дітки. 

Лєший: 
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Слухай, Кікіморо, а що це в тебе таке гарне і блискуче? 

Кікімора: 

А це чарівна паличка. Фея доручила мені дітям її віднести. 

Лісовик: 

Фея! Доручила тобі,Кікіморі, таку важливу справу? Не може цього бути! 

Кікімора: 

А от і може! Я цілий рік була доброю, тому і доручила. 

Королева миру: 

А ви знаєте, що ця паличка може здійснити будь яке бажання. 

Лісовик: 

Що? Не вірю, щоб якась паличка виконувала бажання. У вас нічого не вийде! 

Кікімора: 

А ти танцювати любиш? 

Лісовик: 

Ще чого! Жодного таночка я не знаю, танцювати не бажаю. 

Кікімора: 

Гарно музико заграй, таночок Лєший починай. 

(Танець Лісовика) 

Кікімора: 

Нема! Нема! 

Лісовик: 

Кого нема? 

Кікімора: 

Паличка пропала. Хто її узяв? 

Ой лишенько, обікрали. Що ж тепер робити, як тепер загадати найголовніше бажання? 

Це ти в усьому винен: вірю, не вірю. Теж мені тєлохранітєль! 

Лісовик: 

Слухай, що я думаю: 

Немає в нас порядку, 

Бо не робимо зарядку. 

Зараз трішки розімнемось 

З паличкою ми розберемось 

 (Зарядка) 

Нумо, любії малятка, 

Всі готуйтесь до зарядки. 

Руки в гору підіймайте, 

І як голуб помахайте.. 

А тепер все вище й вище 

Раз, два, три, чотири. 

А тепер все нижче й нижче 
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Раз, два, три, чотири 

Всі на місці дружно-марш.. 

Раз, два, три чотири, 

Раз, два, три, чотири, 

Ноги вище, глибже вдих. 

Це стосується усіх… 

Всі присіли, 

Піднялись, 

Знову сіли, 

Підвелись. 

Перейдемо до підскоків, 

Не низьких бо, а високих. 

Раз, два, три, чотири. 

Ну, а зараз зупинились . 

Ви, малята, не втомились? 

Час в дорогу нам рушати. 

Ви поможете, малята? 

Кікімора: 

Хоч зробили ми зарядку, 

Та нема у нас порядку, 

Бо предмет важливий зник 

Це все винен домовик! 

Лісовик: 

Зараз його ми погукаєм 

І про паличку розпитаєм 

(Виходить домовик) 

Домовик: 

Я – маленький домовик 

У будинку жити звик. 

Мир у ньому захищаю, 

Все погане відганяю. 

Влізу запросто в шпаринку, 

Подрімати, щоб хвилинку. 

Я цукерки люблю дуже 

І до тортів небайдужий, 

Якщо, може, в кого є, 

То нехай мені дає, 

Бо вже бачу похудів: 

Зранку ж бо зовсім не їв. 
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Швидше дайте шоколадку, 

Бо не буде тут порядку! 

Лісовик: 

Ага! Шоколадку! Тортика! Спить він. 

А що під самим носом палицю сперли, то не бачив. 

Кузя: 

Ша, щас перевіримо.(Дістає аркуш паперу) 

Так. Сцена – 1, є. 

Діти, багато, є. 

Дорослі – 1, 2, 3. Щось їх тут забагато, але нічого, теж є. 

Паличка – дерев’яна, ні нема. 

Кікімора: 

Як нема! 

Зникла паличка чарівна 

З нею я була царівна! 

Ти постійно, бачу, спиш, 

За порядком не глядиш! 

Кузя: 

Звідси зовсім не виходив, 

І весь час отут проводив, 

Я не знаю, щоб хтось зник. 

Це придумав Лісовик. 

Лісовик: 

Хто тут вештався без діла, 

Що украсти все зуміли? 

Королева Миру: 

Не позаздриш зараз Кузі, 

Та спокійно, любі друзі, 

Зараз будем всі вставати, 

Будем паличку шукати. 

(В залі знаходять записку) 

Кузя: 

Дивіться, щось під стільцем знайшов 

Телеграма: 

Привіт, касатіки. Сюрпрайз. 

Бажання ваше здійсниться, 

Коли паличка знайдеться, 

Я її украла й добре заховала. 

Цьом, цьом, Баба Яга. 

Лісовик: 
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В ліс швиденько побіжимо 

Й паличку віднайдемо  

Ви ж на святі залишайтесь 

З дітками у гру пограйтесь 

(Гра «Рибки») 

Баба Яга: 

Ось і я, не йшла, летіла, 

На свято ваше я спішила, 

У салоні під тим феном 

Я замучилась страшенно, 

Все наводила красу – 

І тепер як та Алсу. 

Що мені вже там робили 

Поприклеювали вії, нігті 

Натягли оцей парик – 

Це ж останній, люди, крик! 

Потім щось там підтягали, 

Шліфували, фарбували. 

Як нова копійка сяю, 

Знаю, кращої немає. 

Кузя: 

Привіт, бабуля! 

Баба Яга: 

Яка я тобі бабуля. Невже я маю такий поганий вигляд? 

Кузя: 

По правді кажучи, вигляд в тебе так собі… 

Баба Яга: 

Кузінька. Це ти? Я так довго тебе шукала. В мене каструлі не миті, підлога неметена. 

Кузінька, синочок, пішли додому. 

Кузя: 

Який я вам синочок, тітонько? Диви, що придумала. Безплатну робочу силу їй подавай. 

Ти прийшла до дітей, щоб їх розважати та розказати про мир та дружбу. 

Так що часу не втрачай, 

З дітьми у веселу гру зіграй. 

(Гра) 

Баба Яга: 

Ой дирава  голова моя! 

Про дружбу ще розказати мала я. 

Я й друга з собою забула узяти, 
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Який казку про дружбу зможе нам показати. 

Зараз ми його погукаєм 

І про казочку розпитаєм. 

 

(«Кулька-вередулька») 

 

Клоун: Ой! Подивіться, діти, герої подружились і чарівна паличка знайшлася. 

А ви пам’ятаєте, що паличку чарівну фея нам подарувала, 

Щоб бажання усі діти в цьому залі загадали 

Кікімора: 

Тож часу не втрачаєм і бажання загадаєм. 

Чи старе воно чи нове, збудеться обов’язково. 

Баба Яга: 

Оченята закриваєм і бажання всі разом загадаєм 

Бажання 

Щоб мами наші щасливі були, 

Клоун: 

Щоб всі ми з вами мирно жили, 

Кузя: 

Щоб сонечко тепле завжди світило, 

Кікімора: 

Всі діти Землі гарно дружили. 

Клоун: 

Нехай все збудеться і неодмінно, 

нехай веселкам різнобарвна грає. 

Баба Яга: 

Хай дітвора у мирі лиш зростає, 

А Україна наша процвітає! 

А щоб наше бажання збулося, ми випустимо голуба в небо. 

(Випускаєм шарік з голубом, загадуємо бажання) 

 

Голубко біла, ти лети у світ, 

Хай буде мир у небі голубому. 

Бо голуб миру, кажуть з давніх літ, 

Приносить радість родові людському. 

  

 Голубко біла, ти лети у світ, 

Хай буде мир у небі голубому! 

Неси всім щастя, передай привіт 

Усім солдатам, людові земному... 
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