
Україночка  
( для дівчаток 5-6 класів ) 

Ведуча:   На білому світі є різні країни, 
                     Де ріки, ліси і лани... 
                     Та тільки одна на землі Україна, 
                     А ми її доньки й сини. 
                     Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 
                     І квіти усюди ростуть... 
                     Та тільки одну Батьківщину 
                     Ми маєм ... 
                     Її Україною звуть. 
Ведучий: Ця земля колише вічно жито, 
                     Береже співучі ручаї. 
                     В цій землі, веселкою сповитій, 
                     Сплять суворі прадіди мої. 
                     Б”ють живі джерела під землею 
                     І Дніпро гримучий не змілів 
                     Так, я рідний син землі цієї, 
                     Так, я син великої землі. 
 
 Музична пауза 
 
Ведуча: Українська дівчина: Наталка, Оксана, Даринка, Олеся,          
Галина... Скільки лагідності в цих іменах. Як поетично оспівано красу 
української дівчини її душу. Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, 
Леся Українка, Тарас Шевченко створили на сторінках безсмертні образи 
українських дівчат, які стали для нас взірцем краси і душевної гармонії, 
моральної чистоти і величі. 
Ведучий: Багатьма такими рисами наділені наші учасниці конкурсу 
„Україночка”. Отож, зустрічаємо наших учасниць. 

 
(Учасниці виходять на сцену) 
 
Ведуча: Ми раді вітати учасниць конкурсу, які будуть змагатись за 
звання „Україночка ”, виявляючи при цьому свої вміння і таланти. 
Ведучий: Нехай фортуна допоможе їм, а перемогу отримає найкраща. 



(Учасниці виходять за куліси) 
Представлення журі. 
 
Музична пауза 
 
Перший конкурс 
Ведучий: Пропонуємо вашій увазі перший конкурс „Моя візитна 
картка”. Конкурсантки повинні представитись в оригінальній формі, 
розповісти про себе, свої захоплення. 
Виступ учасниць. Оцінювання журі. 
 
Другий конкурс 
Ведучий: Знову і знову хочеться говорити про дівочу українську 
вроду. 
Українська дівчина... В кожному її слові живе українська мова. В ній є 
щось від стрімкості й прозорості гірського потоку. 
Ведуча: Рідна мова - це невід”ємна частка Батьківщини, голос твого 
народу й чарівний інструмент, звуки якого відчувають найтонші й 
найніжніші струни людської душі. 
Ведучий: Чарівна душа нашого народу... Завжди українця 
супроводжувала поезія. 
Ведуча: Отож, наступний конкурс „Улюблений вірш” 
Виступ учасниць. Оцінювання журі. 
 
Музична пауза 
 
Третій конкурс 
Ведучий: Пісня українська. Хто не був зачарований нею. Вона 
натхненна, мелодійна, безмежна, сповнена красою образів. Вона лунає 
над широкими степами і високими горами.  
Ведуча: Чари української народної пісні... Вони передавалися від 
покоління до покоління, від матері до сина, доньки й онуків. 
Ведучий: Отже, наступний конкурс „Улюблена українська народна 
пісня” 
Виступ учасниць. Оцінювання журі. 



Музична пауза 
 
Четвертий конкурс 
Ведучий: Українська дівчина завжди славилась ліричністю душі, 
чарівністю голосу, вмінням говорити , співати, танцювати. 
„Ото як вийде, як заграє брівками, очима стрельне туди й сюди, як тупне 
каблучками з мідними підковками..” 
І дійсно, славиться наша Україна своїми запальними танцями. 
Ведуча: Майстерність виконання танцю необхідно виявити дівчатам у 
танцювальному конкурсі якого з нетерпінням чекають як учасниці так і 
вболівальники. 
Виступ учасниць. Оцінювання журі. 
 
Музична пауза 
 
(Учасниці виходять на сцену) 
 
Ведучий: У кожній квітці своя чарівність. Так само, як у кожній 
дівчині. Треба лише вміти побачити. 
Ведуча: І якщо ви переконані, що володієте цим даром, тоді не могли 
не помітити, що в кожній із наших учасниць є своя неповторність. Саме її 
і відзначили наші судді. 
 
Церемонія нагородження. 
 
Ведучий: Всього вам найкращого! До побачення! 
Ведуча: До нових зустрічей! 
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