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Мэта мерапрыемства: пашыраць веды пра нацыянальныя традыцыі 

беларусаў на аснове пазнавальных магчымасцей фальклорна-этнаграфічнага 

матэрыялу і творчай працы вучняў па інсцэніроўцы свята “Русальны тыдзень. 

Абліваха”. 

Задачы: даць звесткі пра свята “Русальны тыдзень. Абліваха”; растлумачыць 

яго сэнс і значэнне; стварыць умовы для развіцця творчых здольнасцей 

вучняў; падтрымліваць цікавасць да нацыянальных традыцый, абуджаць 

жаданне далучыцца да іх захавання. 

Папярэдняя падрыхтоўка: 

1) стварэнне мастацкай рады для распрацоўкі сцэнарыя; 

2) вывучэнне літаратуры па тэме свята; 

3) распрацоўка сцэнарыя; 

4) падрыхтоўка касцюмаў; 

5) развучванне песень, гульняў, танцаў. 

 

Ход мерапрыемства 

(Сцэна аформлена як лясная паляна, пасярэдзiне – дэкарацыя блакітнага 

невялічкага возера. Выходзяць вядучыя ў нацыянальных касцюмах, вітаюцца 

з прысутнымі.) 

Вядучы 1: Добры дзень, шаноўныя удзельнікі фестываля!  Вельмі премна 

бачыць Вас! Вашай увазе мы прапануем адно з самых незвычайных свят 

нашых продкаў – РУСАЛЬНЫ ТЫДЗЕНЬ. 

Вядучы 2: Пачынаецца русальны тыдзень на 51-ы дзень пасля Вялікадня. 

Гэтае свята нашы продкі прысвячалі незвычайным, вельмі прыгожым істотам, 

насельнікам вады – русалкам. Людзi ўпрыгожвалi cвае хаты зелянiнай, 

кляновым цi бярозавым лiсцем, падлогу высцiлалi аерам. Продкі лічылі, што 

русалкі – гэта душы памерлых (дзяўчат-тапельніц ці нехрышчоных 

нябожчыкаў дзяцей). Толькі раз на год, у гэты тыдзень, яны могуць на 

працяглы час выйсці з вады і пабыць на зямлі, паміж людзей. Яны любяць наш 

свет. Магчыма, таму спрыяюць урадлівасці нашай зямлі. Яны сумуюць па 

звычайным чалавечым шчасці.     

Вядучы 1: Каб русалкі спрыялі ўрадлівасці зямлі, не рабілі шкоды людзям, у 

русальны тыдзень дзяўчаты збiралiся ў гурты, плялі вянкі, вадзiлi карагоды, 

шмат спявалі і танчылі. Часцей за ўсё дзяўчаты вадзілі карагоды, якія 

напаміналі круг. Нашы продкі лічылі, што магічны круг засцерагае чалавека і 

яго сям’ю , і яго гаспадарку.  

(На сцэну, пад словы вядучага, выходзяць некалькі дзяўчат у русальным уборы 

– на галовах вяночкі. Садзяцца вакол возера. Гучыць фанаграма “На Граной 

нядзелі”) 

Вядучы 1: Дні русальнага тыдня насілі пэўныя назвы, у залежнасці ад абрадаў 

і дзеянняў. Аўторак назывўся конскім днем, коні у гэты дзень адпачывалі, на 
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іх нельга было працаваць, а ў канюшнях запальвалі свечкі за здароўе жывелы. 

Серада пасля Тройцы, на Русальным тыдні называецца Градавой.У гэты дзень 

катэгарычна забаранялася працаваць пад пагрозай таго, што летняя навальніца 

магла спаліць хату, а град – нанесці шкоду пасевам. 

Вядучы 2: У чацвер, выконваліся абрады процілеглага напрамку, аб чым 

даволі выразна гаворыць ужо сама назва дня — Сухі чацвер. Найбольш 

шырока вядома забарона на тыя ці іншыя работы, звязаныя з зямлёй: нельга 

капаць, сеяць, араць, саджаць, палоць, акучваць або якім-небудзь іншым 

спосабам “варушыць зямлю”. Парушэнне гэтых забаронаў пагражае засухай 

або гібеллю ўраджаю (“само пасохне”).  

Вядучы 1: А яшчэ чацвер прысвячаўся рытуалам па ўшанаванню і 

выкліканню дажджу. У народзе гэты дзень называўся “Абліваха”. Каб 

выклікаць дождж, выконваліся розныя рытуальныя дзеянні з вадой ці каля 

вады. 

Вядучы 2: Каб выклікаць дождж, жанчыны збіраліся каля калодзежа, асвячалі 

ваду, чыталі замовы, выконвалі розныя рытуальныя дзеянні. 

Вядучы 1: Часцей за ўсё ў рытуалах, звязаных з выкліканнем дажджу, 

удзельнічалі ўдовы. Лічылася, што іх слёзы расчуляць Бога і пральюцца на 

зямлю добрым дажджом. Часам рытуальныя дзеянні прасілі выканаць 

маленькіх дзяўчат ва ўзросце да 10 – 12 гадоў. 

Вядучы 2: Каб выклікаць дождж, ішлі да забытых калодзежаў і крыніц, 

талакой ачышчалі іх, ставілі побач крыжы, капліцы, вешалі іконы.  

Вядучы 1: Калі ішлі працяглыя дажджы, дзеці звярталіся да сонейка:  

“Радуга-дуга, не давай дажджа, дай нам сонейка-калаколнышка!” 

Вядучы 2: З мэтай выклікання дажджу ў калодзежы кідалі асвечаны мак, 

чацвярговую соль, насенне льну, траецкую зеляніну, лілі хрышчэнскую ваду. 

Асабліва распаўсюджаным быў абрад, калі ў калодзеж кідалі абавязкова 

скрадзеныя глечыкі – гліняны посуд. Вядомы выпадкі, калі з печы кралі 

гаршчок з баршчом і кідалі ў калодзеж са словамі: “Дожджыку, дожджыку, 

звару табе боршчыку. Мне каша, табе боршч, каб ішоў гусцейшы дождж”. 

Альбо вось яшчэ адна заклічка: (выходзяць дзеці, становяцца ў круг і 

выконваюць заклічку) 

Спакойна спіць у хмары  

Дождж-маўчун. 

Пральецца на абшары 

Шапатун. 

Накінецца на лехі 

Лапатун. 
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Ударыцца аб стрэхі 

Балбатун. 

Пасыплецца на гоні 

Яравы. 

Імшарам у далоні 

Баравы. 

І пабяжыць праз поплаў, зашыецца ў хвошч, 

Вядома ж, мокры, цёплы, босы 

Дождж. 

Вядучы 1: Аблівалі вадой тых, хто парушаў пэўныя забароны: жанчыну, якая 

пякла на Благавешчанне хлеб і тым самым наклікала на ўсю вёску няшчасце, 

ці тую, якая ткала ў святочныя дні ці нядзелю; таго, хто ставіў плот не ў свой 

час і г.д. 

Вядучы 1: А вось яшчэ адзін з варыянтаў магічнага дзеяння: 

(пад музыку дзяўчаты становяцца ў карагод і танчаць з ручніком, пасля 

танца ідзуць да вадаёма і раскладваюць ручнік)  

Нашы продкі вышывалі рушнікі, кожны ўзор меў свае магічнае значэнне, 

крыж сімвалізаваў калодзеж, а жабка – дождж. Жанчыны ў чацвер русальнага 

тыдня прыносілі да вадаемаў вышытыя рушнікі і рассцілалі іх, задобрывалі 

Бога Грымоўніка,  які пасылаў на зямлю дажджы. 

Вядучы 2: А найбольш распаўсюджаным было ў чацвер выходзіць на вуліцу і 

абліваць адзін аднога вадой, пры гэтым казалі: “Як на цябе вада льецца, так 

каб дождж зямлю абліваў”. Гэты абрад атрымаў у народзе назву “абліваха”. 

Але мы з вамі гэтага рабіць зараз не будзем, а пагуляем у гульню “Дождык.” 

(Усе становяцца у круг, а адзін з гульцоў стаіць у цэнтры круга. Круг ідзе ў 

адзін бок, а вядучы – у процілеглы і кажа: 

Дожджык, дождык, дождык – лье. На слова “лье” вядучы ўказвае на каго-

небудзь у крузе, той выходзіць, за руку вітаецца з вядучым, потым яны 

разбягаюцца ў процілеглыя бакі.Той, хто першым стаў на пустое месца ў 

крузе-перамагае, той , хто спазніўся-выконвае ролю вядучага.) 

 

Вядучы 1: Доўга бавіцца з русалкамі было небяспечна, і момант русальных 

праводзінаў непазбежна набліжаўся. Гэтае свята, напэўна, адзінае народнае 

свята, дзе побач з радасцю лёгкім ценем ходзіць смутак. Перад тым, як 

адбываўся абрад “Провады русалак” для русалак рабілі выпрабаванне вадой: 

(выходзяць дзяўчаты з гарлачыкамі вады , па чарзе падыходзяць да русалак, 

наліваюць ім ваду і кажуць): 

– Шчасце нам і долю дайце! 

– У веску нашу не хадзіце! 

– Нас не пужайце! 
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– Наш двор прамініце! 

– Нашу гаспадарку шкадуйце! 

– Здароўя нам дайце! 

– Добры ўраджай нам прынясіце! 

– Хваробы і смутак у лес занясіце! 

– У кожную хату шчасце і дабрабыт прынясіце! 

– Здароўя нам і нашым блізкім падарыце! 

– Дзяцей не чапайце! 

– Хатнюю жывелу памнажайце! 

– Малых дзетак забаўляйце! 

– У добрых справах нам дапамагайце! 

 

Вядучы 1: Тая дзяўчына, у якой гарлачык першы напаўняўся вадой –

выбіралася галоўнай. Ей адводзілася ганаровая роля – вечарам яе усей вескай 

праводзілі у поле і пакідалі там на ўсю ноч адну, каб злыя духі не турбавалі 

веску цэлы год:  

1-я дзяўчынка: 

Правяду Русалку у зялёны бор, 

А сама вярнуся на таткаў двор. 

2-я дзяўчынка: 

Правяду Русалку за гору, 

А сама вярнуся дадому. 

3-я дзяўчынка: 

Правяду Русалку за воду, 

Сама вярнуся да свайго роду. 

 

Дзяўчаты разам з «русалкай»  пад песню “Правяду русалку”выходзяць. 

 

 
 


