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Необхідні реквізити: круглий столик, 2 стільці, верхній одяг для 

дівчат, блакитна доріжка (стрічка, коврик, …), кришталева куля (м’яч), карти, 

яйця, нитки, квіти, листок і ручка, перстень, цукор, хліб, сіль, лялька, 4 

тарілки глибоких, вінки. 

Дійові особи: Вчитель, учень 1, учень 2, циганка, 6-7 дівчат у народних 

вбраннях. 

 

Вчитель: Доброго дня. Сьогодні ми з вами зануримось у красиву і 

таємничу атмосферу, таку звичну для українського народу. Сьогодні ми 

ворожитимемо.  Ворожитимемо на любов. Отож, ласкаво просимо у світ магії 

і містики. 

На сцену виходить дівчина, вбрана у вишиваний одяг, тримаючи у руці 

ромашку, і гадає на ній: 

Учень 1: Любить-не любить, любить-не любить, …, о ні, не любить, як 

же це так? 

Тут виходить хлопець (у звичайному одязі) 

Учень 2: Привіт. Ти чого така засмучена, трапилось щось? 

Учень 1: Привіт. Та ось, я ворожила, і ромашка сказала мені, що Сашко 

із 7-Б мене не любить, і я не знаю що робити. 

Учень 2: Знайшла за що переживати. Це ж елементарно. Якщо 

подивитись на цей процес з математичної точки зору, то стає очевидно, суть 

ворожіння заключається у тому, чи парна, чи непарна кількість пелюсток на 

квітці. Якщо парна, то не любить, якщо ж непарна, то любить. Отже, 

ймовірність того, що любить, 1:2, тобто 50%. 

Учень 1: А це правда? 

Учень 2: Давай перевіримо. Підемо до ворожки і подивимось. 

Учень 1: Ну йдемо. 
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Учні сходять зі сцени. На сцену виносять 2 стільці і круглий столик, на 

якому стоять скляна куля, карти, зошит і ручка. За столик сідає учень, 

переодягнений у циганку. Тоді заходять ті ж два учні. Протягом усього 

цього лунає пісня 1. 

Циганка: Бачу йде до мене гарна дівчина з сердечними проблемами. 

Учень 1: А як ви здогадались? 

Циганка: На те ж я і ворожка. Сідай, думай про милого, я тобі на картах 

поворожу. 

Починає розкладати карти таким чином: Знімається верхня частина, 

а потім викладається два ряди із шести карт, один під іншим. Всі карти 

викладаються сорочками долілиць.  

Якщо в розкладених картах є карти одного достоїнства, що лежать 

по діагоналі, вони заміняються іншими картами з колоди. Замінивши всі 

необхідні карти, викладається третій ряд і наступні ряди по тім же 

принципі. Коли всі карти одного достоїнства були замінені, всі карти 

збираються. Починати треба з останньої карти, зберігаючи послідовність. 

Потім викладаються нові ряди, але вже по п'яти карт. Маніпуляції 

повторюються. Далі викладаються ряди по чотирьох карти, потім по трьох 

і, нарешті, по двох. Наприкінці рахуються пари, що залишилися, по кількості 

пар визначається відповідь.  

Сім пар, що залишилися, – парубок не думає про ворожку у даний 

момент; шість пар – зраджує; п'ять – думає про ту, що ворожить, чотири 

– тужить за нею; три – проявляє сильну симпатію; дві – любить. 

Залишилось п'ять пар. 

Циганка: він про тебе думає. 

Учень 1: Треба ж, а ромашка сказала, що він мене не любить. То кому 

ж я маю вірити? 
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Учень 2: Мабуть, таки ромашці, бо суть цього гадання полягає у тому, 

щоб залишились 4, 6, 8, 10, 12, 14 карт, всього 6 випадків, отже, ймовірність 

того, що людина про тебе думає, дорівнює 16,6%. Отже, ромашка все ж таки 

надійніша. 

Циганка: Давай, може, я тобі ще раз погадаю, якщо не віриш цьому 

способові. 

Учень 1: Ну гаразд, спробуємо. 

Циганка: Бери листок, ручку  малюєш по чотири в рядок палички (||||), а 

я скажу в будь-який момент «стоп!» Ти переходиш до малювання наступного 

ряду паличок. Після завершення чотирьох рядів, у кожному потрібно викреслити 

кілька разів по 3 палички (щоб у ряді виявилося або по два, або по одній, або 

взагалі не залишилося паличок). Далі підраховувати кількість паличок, які 

залишилися в кожному ряду і ти пізнаєш, що: 

 

0000 Він любить тебе 

0001 Не задавай йому дурних 

питань 

0002 Подарує букет квітів 

0010 Чи не до вподоби тобі, 

він любить тебе 

0011 Він дуже гордий 

0012 Якби не було з ним так 

відверта 

0020 Той, про кого думаєш, 

любить тебе 

0021 Він хоче зараз тебе 

бачити 

0022 Просто любить і все 

0100 Думай про нього частіше 

0101 Він давно тебе любить 

0102 Будеш з ним ходити 

0110 Він на тебе сердиться 

0111 Хоче дружити, але не 

любить 

0120 Він тебе зганьбить, 

стережись! 

0121 Відкрий йому першу 

таємницю 

0122 Призначити побачення 

0200 Йому подобається твоя 

веселість 

0201 Йому подобається твоя 

хода 

0202 При зустрічі будь 

ласкавіше з ним1 

0210 Несподіваний поцілунок! 

0211 Перегадай 

0212 Йому дорого твій ім’я 

0220 Кому подобаєшся. не 

подобається тобі 

0221 Виховує твоїх друзів 

0222 посваритеся 

1000 Будеш його подругою на 

все життя 

1001 Купить квиток в кіно 

1002 Буде просто другом 

1010 Він думає про тебе 

1011 Несподівано обійме 

1012 Домагається твоєї любові 

1020 Хоче, щоб ви були 

друзями 

1021 Не смійся над ним 

1022 Ти будеш його 

дружиною 

1100 На жаль, він кохає іншу 

1101 Коли бачить тебе, 

посміхається 

1102 Вдень і вночі думає про 

тебе 

1110 При зустрічі поцілує 

1111 Не чекай листи 

1112 При зустрічі будь 

ніжніше 

1120 зустрітися з ним 
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1121 Закоханий у твою 

подругу 

1122 Він полюбив тебе з 

першого погляду 

1200 Цінує тебе за 

справедливість 

1201 Він без тебе жити не 

може 

1202 Йому подобаються твої 

ноги 

1210 Йому подобається твоє 

обличчя 

1211 Тобі подобається його 

характер 

1212 У ДР не чекай від нього 

подарунка 

1220 Він прийде до тебе в 

гості 

1221 З тобою він веселий, а 

без тебе сумує 

1222 Ви далекі один від 

одного 

2000 Тобі подобається його 

смуток 

2101 Він тебе майже забув 

2002 Ти любиш його, а він. 

іншу 

2010 При зустрічі він 

пояснить 

2011 Любить всією душею! 

2012 Він закоханий у тебе 

2020 Любить 

2021 Життя вас зведе 

2022 Жди листа від нього 

2100 Йому подобається твої 

губи 

2101 Йому подобається твоя 

фігура 

2102 Буде новина з листа 

2110 Ви розлучитеся 

2111 Його погляд засмутить 

тебе 

2112 Він поставить питання 

про кохання 

2120 Він тебе не любить 

2121 Хоче дружити 

2122 Не грай на нервах 

2200 Подобається йому 

2221 Він страшенно ревнує 

2202 не забувайся перед ним 

2210 Побачення 

2211 Хоче залишити 

2212 Хоче, щоб ти залишилася 

з ним 

2220 Той, про кого думаєш, 

хоче забути 

2221 Хоче тільки дружити 

2222 Він часто про тебе думає 

 

Учениця виконує, і в кінці цього процесу ворожка каже: 

Циганка: Йому подобається твоя веселість. 

Учень 1:  А цьому можна вірити? 

Учень 2: Очевидно, що щоб залишилось 0 паличок, кількість блоків по 

4 палички має бути кратна 5, щоб залишилась 1 паличка – кратна  4, 2 

палички  – кратна 5. І, наприклад, я хочу отримати в результаті число 2210. 

Тоді мені потрібно, щоб у перших двох рядках кількість блоків ділилась на 5, 

у третьому – на 4, а в останньому – на 3. Нам потрібно, щоб у чотирьох 

ситуаціях здійснювались 3 варіанти, тому ймовірність випадіння бажаного 

результату :  1/81 = 1,2%. 

Учень 1:  І чому ж я маю вірити? 
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Учень 2:  Вірити можна у все, але потрібно розуміти те, що жодне 

ворожіння не дасть на 100% правильної відповіді. 

Учень 1:  Але ж усі ворожать. 

Учень 2: Це справді давня українська традиція  – ворожити. Хочеш 

поспостерігати за цим? 

Учень 1:  Так. 

Учень 2: Тоді дивись. 

Учні сідають скраю сцени, і під музику 2 виходить зі сцени циганка, 

виносять столик, на сцені розстеляють блакитний ковбик (рушник, 

доріжку,…), який символізує річку. Виходить група дівчат у народному, у 

легеньких кофтинках. 

Учень 2:  це вони на Великдень гадають. 

Дівчині зав’язують очі, а її подруги розміщують по чотирьох кутках 

хліб, сіль, цукор і перстень. Потім їй в руку вкладають крашанку, вона її 

розкручує і котить в будь-якому напрямку. 

І так роблять всі по черзі. 

Учень 2:  якщо яйце виявиться найближче до хліба  – життя обіцяє бути 

багатим. З’явиться заможний кавалер, який на подарунки скупитися не стане. 

А ось чи чекати від нього пропозиції – це велике питання. 

Якщо яйце покотиться до солі – доведеться бідолашній лити сльози. 

Якщо воно потягнулося до цукру – може, радикальних змін на 

любовному фронті не буде, але серце буде спокійне. Все буде добре завдяки 

взаєморозумінню з близькими людьми і тому, що з’являться щасливі надії. 

Якщо ж яйце вказує на перстень – цілком ймовірно, що дівчина вийде 

заміж або почне нові серйозні стосунки в особистому житті. 

Учень 1:  Але ж і тут ти маєш маєш якесь пояснення? 
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Учень 2:  Звичайно. У цьому гаданні яйце може покотитись у будь-

якому напрямку, тобто на всі 360. Але умовою визначено, що воно має бути 

ближче до одного з чотирьох кутів. Для визначення ймовірності потрапляння 

яйця в той чи інший кут скористаємось методом Монте-Карло. Його суть у 

тому, що якщо ми намалюємо коло, в будь-яку точку якого може потрапити 

яйце, і одну з чотирьох областей, в яку воно потрапить, і ми знаємо, що 

площа кола – це половина ширини кімнати, в нас нехай R = 1, то площа кола 

дорівнює П, а області, в яку потрапить яйце, π / 4. Оскільки дві області 

знаходяться в співвідношенні π / 4 , об'єкти повинні потрапити в області 

приблизно в тій же пропорції. Таким чином, підрахувавши ймовірність 

потрапляння яйця у коло = 1, з пропорції маємо, що попадіння яйця у 

вибрану область = 1 / 4, тобто 25%. 

Дівчата зняли кофтинки, показуючи, що наступило літо. Брали по два 

вінки, і по черзі кидали їх у «річку». 

Учень 1: А це я знаю. Це гадання на Купала. Якщо два вінки зійдуться 

– цього року утвориться пара і дівчина одружиться. Якщо один вінок тоне – 

дівчина цього року заміж не вийде. Пояснюй. 

Учень 2: Тут є три варіанти розвитку подій: вінки пливуть разом, вінки 

пливуть нарізно, та один з вінків тоне. Це залежить від течії, вітру, кута, під 

яким пустили вінок, та інших чинників. Та ймовірність того, що вінок 

потоне, становить 50%, оскільки є два варіанти: або він втримається на воді, 

або потоне. Тоді, відповідно, те, що вінки попливуть нарізно, становить 25%. 

Учень 1: Насправді, це легко. 

Учень 2: Звичайно. Спробуй сама. 

Дівчата натягують теплі кофти, показуючи, що настала рання зима. 

Сідають у коло, запалюють кілька свічок. Беруть перстень, галузку мірти 

(будь-яку іншу квітку), ляльку й квітку - і кожну річ під окрему тарілочку 

кладуть.  Та дівчина, якій вгадували долю, не дивиться, як дівчата будуть 
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підкладати під тарілки вищезгадані речі. Як тільки їх розклали, то 

запрошують дівчину „тарілку" вибирати, щоб свою долю вгадати. Кожна 

дівчина вибирає лише одну тарілку.  

Учень 2: Це гадання на Андрія. Якщо під тарілкою буде перстень – 

дівчина скоро заміж вийде; якщо - квіточка, то ще дівуватиме; якщо мірта, то 

незабаром її розлука з милим чекає, а коли витягне ляльку, то зраду від 

коханої людини матиме. Спробуй ти прорахувати правдивість цього методу. 

Учень 1: Тут ймовірність вибору бажаного предмету становить 25%. 

Учень 2: Ти правильно відповіла. 

Дівчата одягли кожушки, символізуючи зиму. Беруть три нитки - 

чорного, білого і червоного кольорів і три голки. Вставляють кожну нитку в 

голку свою і помічниця обережно приколює їх до спини дівчині, якій гадають. 

Обережно витягують одну нитку. Дивляться на її колір. 

Учень 2:  Тут кожен колір символізує щось інше: якщо нитка червона, 

- в цьому році дівчина вийдете  заміж і народить дитину. Якщо попалася біла 

нитка, дорога в ЗАГС поки замовлена. Якщо ж чорна, то краще звернути 

свою увагу на кар'єру: заміжжя не принесе щастя. Можеж сказати 

ймовірність правильного вибору? 

Учень 1:  Тут ймовірність витягнути бажану нитку становить 1/3. 

Учень 2:  Правильно. Сподіваюсь, ти зробила правильні висновки? 

Учень 1:  Звичайно. Я зрозуміла, що не варто покладатись лише на 

ворожіння, адже воно є нічим іншим, ніж випадковим вгадуванням, краще 

самій керувати своїми рішеннями і не покладатись на інші чинники. 

Учень 1:  Значить, ми недарма потратили свій час. 

Вчитель: Я сподіваюсь, що не лише наша героїня отримала важливий 

урок, а й ви теж, і надалі ви відноситиметесь до ворожіння  як до розваги, а 

не як до джерела інформації. Дякуємо за увагу. 


