Покровський ярмарок
складено Старовою І.В.
Чтец.
Увага! Увага! Спішіть-поспішайте!
Господарі й гості, глядіть, не минайте!
На ярмарок прошу гуртом, поодинці,
Чекають на всіх там чудові гостинці!
Чтец.
На ярмарку нашім – веселім, багатім,
Є чим дивувати і є що придбати.
Тут речі умільців ні з чим незрівнянні,
Барвисті стрічки, рушники вишивані.
Чтец
Полив’яний посуд – тарелі, горнятка,
Сопілки – хлоп’яткам, намисто – дівчаткам.
Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте,
Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте.

Пісня « Щедра осінь».
Продавець посуду.
Підходьте сюди, дорогі господині,
Та й вибирайте посуд всій вашій родині.
Тут ложки, миски і всілякі горнята,
Мішалки, терки і качалка пузата.
Продавець гончарних виробів.
Макітру купіть, щоби маку натерти,
Гладущик, щоб пити смачне молоко,

Горщечки, щоб квіти гарні посадити
Великий горщок, щоб куті наварити.
Різьбяр. Кому дощечку різьблену,
А кому сопілку?
Купіть, дядьку, вашій доні
Цю чудову скриньку.
А для тещі вашої цього гребінця.
Витрима таку чуприну,
Як вовна в баранця.
Пісня Н.Май
Продавець виробів з лози.
Ви до мене поспішайте,
Дівки й молодиці,
Ось вам кошик чи колиска з білої вербиці.
А для вашого милого, любимого мужа
Купіть бриля солом’яного,
Щоб любив вас дуже.
Майстер декоративного розпису.
Купуйте тарілі, чарочки і ложки,
Писанки, картини,
Ці чудові дошки.
Не проходьте мимо цієї краси,
Тут живе душа цариці-весни.
Тут буяють фарби пекучого літа,

Тут розлита щедрість достиглого жита.
Тут у кожній квітці живе українська родина,
Хай і далі процвітає вся наша країна.

Пісня «Ми –нащадки козаків»
1 Продавець писанок.
Ось писанки красуні,
Всі в рисках і квітках.
Красу митців несуть в собі,
Їх славлячи в віках.
Без них же наше свято
Не буде тим, чим є,
Бо писанка багато
Всім радості дає.
2 Продавець писанок
Підходьте, розглядайте,
Чудуйтесь, вибирайте!
Хай принесе це диво в дім
Тепло і затишок усім!
Продавець килимів.
Застеляйте столи та все килимами,
А полик і лави яскравими ряднами.
Беріть полотенце, виткане з любов’ю,
Подаруйте донечці на щастя та долю.
Простеліть доріжечку до порога,

Щоб стояла старостів ціла рота.
Постеліть доріжечку до криниці,
Щоб заглядались на вашого сина дівиці.

Продавець вишиванок.
Дивуйтесь, купуйте, але не баріться!
Краса то яка – підійдіть, подивіться!
Беріть, не минайте рушник цей, сестрички,
Утріться й рум’янець не зійде із личка.

Продавець вишиванок.
Дивуйтесь, купуйте, але не баріться.
Краса то яка – підійдіть, подивіться.
Яка то робота, які то узори,
А в цих вишиванках лани неозорі,
Птахів щебетання, весняні світання,
Квітковий розмай і калини зітхання.
Оця вишиванка пасує дівчатам!
А ці сорочки до лиця вам, хлоп’ята!
Для вас готували прекрасні майстрині
Ось ці пояси і червоні, і сині.

Танок
Ведуча 2.
На доброму ярмарку ми побували,
Одні продавали, інші купували,
Співали, сміялись та ще жартували,

Та про предків наших славних
З шаною згадали.
Ми надіємось, що ви
Тут не сумували,
І веселий ярмарок
Увесь не проспали.
Ведучий 1. Тож дозвольте під кінець
Вам таке сказати
І в гостинець на дорогу
Таке побажати.
Ведуча 2. Щоб завжди було добро
У вашій родині,
Щоб служили вірно ви
Нашій Україні.
Ведучий 1. Щоб родила щедро
Колосиста нива,
Щоб сімейка ваша
Була вся щаслива.
Ведуча 2. Щоб в країні нашій
Було все, як слід,
Разом: Щоб довіку був щасливий український славний рід!
Всі: Ой там, на веселім базарі.
Продавали, купували, жартували,
І з покупками потому
Повертаємось додому.

