Родинне свято 8 Березня

«Любій матусі моїй!»
Мета: Виховувати глибоку любов і повагу до матері – засновниці і продовжувачки
роду людського, чуйність і доброту до найдорожчої у світі людини; розвивати мовлення
дітей, творчу думку, мислення, уяву; розвивати артистичні здібності учнів, естетичний смак;
виховувати почуття доброти, милосердя, чуйності.
Учитель. Доброго дня вам, шановні гості! Сьогодні ми запросили в цей зал любих
мам, бабусь, всіх жінок, щоб привітати їх із чудовим святом – Міжнародним жіночим днем!
А чому це, а чому ви такі веселі?
Чом це радісно у вас нині в оселі?
Недарма раз у раз дружній сміх лунає,
Що у нас? Що у нас? Хто з вас відгадає?
Що це за свято готується тут?
Мабуть почесні гості прийдуть?
Може прийдуть адмірали? (Ні!)
Може прийдуть генерали? (Ні!)
Може, герой, що облетів весь світ? (Ні! Ні! Ні!)
Гадати досить!
Дивіться, ось вони гості!
Щедрі, любі, кохані…
Всі. Здрастуйте, наші мами!
Учитель. Дорогі мами і бабусі!
Дорогі наші гості! Ми раді бачити вас
і від усієї душі вітаємо вас із святом
весни – 8 Березня. Бажаємо вам
доброго здоров’я, великого людського
щастя, злагоди і спокою, творчої
наснаги, успіхів вам в усьому.
Мама… Незмірну любов, ласку,
ніжність і тепло дарує вона своїм
дітям, оберігаючи їх і дім. Мати народжувала дитину, співала їй пісень, вчила добра і любові.
1-ий учень. Як земля навесні розквітає,
Квітне усмішка, мамо, твоя.
Обійму я тебе, привітаю,
З 8 Березня, нене моя!
2-ий учень. Любі мами, з вашим святом
Вас вітають всі малята!
Ми вас, мами, зустрічаєм
І віршами, і піснями,
Ми вас дуже всіх кохаєм,
Наші рідні мами!
3-ій учень. З Днем 8 Березня, з святом весняним
З першими квітами в цей жаданий час,
Мами наші любі, мами наші милі,
Ми щиро вітаємо вас.
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4-ий учень. На радіснім святі усіх вас вітаємо.
На маминім святі концерт починаємо.
Пісня «Цьом-цьом».
Цьом-цьом мама,
Цьом-цьом тато,
Цьом бабусенько моя!
Ми прийшли до вас на свято,
Вас вітаю щиро я!
Цьом-цьом братик
Цьом сестричка,
Цьом уся моя рідня!
Ми прийшли до вас на свято,
Вас вітаю щиро я!
Цьом-цьом сонечко і небо,
Цьом великі і малі!
Цьом усім бо так чудово
Жити разам на землі!
5-ий учень.

Кажуть, що на світі
Сонце найясніше,
Та всміхнеться мама,
І стає світліше.

6-ий учень.

Кажуть, що без сонця
Не розквітнуть квіти,
А хіба без мами
Є щасливі діти?

7-ий учень.

Я до неї серцем
Любо пригорнуся,
Хай сіяє сонце,
Як моя матуся!

8-ий учень.

Хай дзвенить повсюди пісня,
Про найкращих в світі мам.
Ми за все, за все на світі
Щиро дякуємо вам!
Пісня «Мамине свято».
Сьодні свято у нашої неньки.
Приспів:
Навіть сонце світить нам ясніше,
Свято мами – свято наймиліше.
Тато мамі квіти подарує,
Я малюнок гарний намалюю!
Приспів.
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9-ий учень.

Сьогодні привітати хочем
Ми любих мам із Днем весни!
І побажати щиро хочем,
Щоб завжди гарними були.

10-ий учень.

Щоб не сивіло в вас волосся,
І щоб не морщилось чоло,
Щоб вам, кохані наші мами,
У всьому й завжди повезло.

11-ий учень.

Щоб вас кохали наші тата
І дарували квіти вам,
Немає ж бо у всьому світі
Жінок, чарівніших за мам.

12-ий учень.

Ми маму вітаєм зі святом,
Зі святом, матусю моя!
Добра тобі зичим багато,
Щаслива хай буде сім’я.

13-ий учень.

Матуся, моя дорогенька,
Це свято дарую тобі.
Яка ж бо ти ніжна, рідненька,
А очі які голубі.

14-ий учень.

Такі голубі, ніби небо,
Мов проліска синього цвіт,
Ніколи їм плакать не треба
Хай радість несе їм привіт.
Пісня «Мамин вальс»
Зірка з неба впала в золоті жита,
Пісня залунала тиха і проста.
Пісня про стежину в отчому краю,
Пісня про матусю рідную мою.
Приспів:
Там, де мама моя, там і сходить зоря,
Там і сходить зоря.
Там, де мама моя, там щаслива і я,
Там щаслива і я.
Там, де мама моя, відступає зима,
Відступає зима.
Там, де мама моя, там і смутку нема,
Там і смутку нема.
Очі материнські, - дві зорі ясні,
Ранком подарують погляд свій мені.
Руки материнські – білі два крила,
Щоб мене матуся обійнять могла.
Приспів.
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15-ий учень.

Люба мамочко моя,
Я тебе вітаю,
У жіночий день святковий
Успіхів бажаю.

16-ий учень.

Будь завжди, матусю рідна,
Весела, щаслива,
Ти ж у мене найкраща,
Мамочка єдина.

17-ий учень.

Мамцю кохана, люба, рідненька,
Всього тобі зичить доня маленька:
Щастя, здоров’я, добра повні міхи,
А ще до того з доні потіхи.

18-ий учень.

Ми, твої маленькі діти,
Щиро просим Бога,
Щоб стеріг тебе від лиха,
Від усього злого.

19-ий учень.

Щоб в здоров’ї довго-довго
Ти жила на світі,
Веселилась, розцвітала,
Наче квітка в літі.

20-ий учень.

Щоб діждалася потіхи
Від дітей коханих,
Як з них будуть чесні люди,
Добрі громадяни.

21-ий учень.

Радійте за нас, любі мами,
Від вас ми навчаємось жить.
І слава про вас, добра слава
Хай птахом по світу летить.

Учні разом.

Приготуйте свої вушка!
Ми даруєм вам частушки.
Ой, сьогодні в мами свято,
І на кухні у нас – тато.
Тато так обід варив,
Мало кухні не спалив!
Шили разом ми із татом
Подарунок сестрі в свято.
Мало бути у нас плаття –
Вийшла стрічка в коси Каті.
Я для мами так старався,
Шість десяток получив,
А мій ґудзик одірвався,
То я сам його пришив!
В перший раз всім на біду
Вимив я сковороду.
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Потім татко тиждень весь
Мив мене та плакав десь.
Ми салат святковий з братом
Готували мамі в свято,
Коли котик скуштував,
Цілий день і ніч нявчав.
Раз у рік на свято мам
Я у руки віник взяв.
Залишилося від нього
Три соломинки усього.
Наймиліші, найдобріші,
Дуже любимо ми вас,
А тепер ловіть скоріше,
Поцілуночки від нас!
Учитель. Ненька всьому початок. Все прекрасне в людині – від променів сонця і від
молока матері. Мати – берегиня роду, всього того, що передає він з покоління в покоління.
Ще в сиву давнину мати вважалася берегинею вогню. «Згасне вогонь – прийде в дім біда» вірили наші предки.
Кажуть, голос мами дитина впізнає із тисячі голосів, а дотик маминих рук –
найласкавіший, найтепліший і найніжніший. Чи це справді так? Чи добре відчувають мами
своїх дітей, а діти мам? Зараз спробуємо це перевірити.
Конкурс «Знаю тебе, як себе» полягає в тому, що мами впізнаватимуть своїх діток по
дотику рук.
Проведення конкурсу.

Учитель. Наступний конкурс називається «Кого так кличуть». Діти заплющують очі і
нахиляють голівки. Мами по черзі кличуть дітей, не називаючи їх по імені. Діти впізнають
маму за голосом.
Проведення конкурсу.
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Учитель. Та не тільки голос у мами най лагідніший, наймиліший. А очі? А стан? А
зачіска? Мами ваші такі вродливі, що жоден
діамант не зрівняється з ними.
Кожен може сказати:
Моя мама наймиліша,
Найгарніша, найдобріша,
Чуйне серце, милі очі,
Що як очі серед ночі.
Ось такі і на портретах наших
художників. Пропоную вам впізнати себе в
малюнках своїх дітей.
Хто впізнав – розповідає, за якими
ознаками він впізнав себе.
Учитель. А зараз, дорогі гості, любі мами, ми проведемо невеликий конкурс для мам.
Ми роздамо вам аркуші паперу, ручки, ви писатимете відповіді на питання. Ваші діти
відповіли уже на них. На відповіді вам дається 3 хвилини.
Питання:
1. Який колір подобається вашій доньці чи сину?
2. Яка страва подобається вашій дитині?
3. Ким мріє стати ваша дитина?
4. Щоб вам подарувала ваша дитина, якби у неї були гроші?
5. А що б купила собі?
А тепер подивимося, чия мама найкраще знає уподобання своєї дитини?

Учитель. Сьогодні у нашій залі є гості, яких ви теж дуже любите. Люди, без яких
наша українська хата не була б такою затишною, а діти не були б такими щасливими.
Ану, діти, скажіть, хто варить нам смачні борщі, у кого так смачно пахнуть пиріжки,
що неможливо втриматись, щоб не скуштувати.
Діти. Це ж наші бабусі!
22-ий учень. Дорогих наших бабусь
З святом ми вітаємо.
Теплих усмішок весняних,
Довгих літ бажаємо.
23-ій учень.

Люба, люба бабцю,
Ми твої внучата,
Звертаємось до тебе,
Щоб щастя побажати.
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24-ий учень. Дорога бабусю!
В цей день урочистий
Ти прийми від мене
Вірш цей голосистий!
Ще тобі, бабусю,
Розкажу я казку,
Подарую квіти
Й найріднішу ласку.
26-ий учень. Не сумуй, дорогенька,
Що піввіку прожито,
Що на скроні лягла сивина.
Ти для нас найдорожча у світі,
Ти для нас, як і сонце, одна.
25-ий учень. Моя бабуся – люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей
І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас – дітей.
27-ий учень. Отож, дозволь тобі подякувати сьогодні,
Прийми уклін мій низький до землі.
Бажаю щастя, радості, здоров’я,
100 років із нами ти іще живи!
Пісня «Колискова».
В час як сонечко сідає
Кожен вечір знову,
Матінка мені співає
Пісню колискову.
Приспів:
Скільки в ній тепла і ласки,
Скільки ніжності й любові,
Ті що мама, взяла з казки,
В тихій пісні колисковій.
Як самій не заспівати
Ці слова і звуки,
Ляльку щоб поколисати
Я беру на руки.
Приспів.
Колискову пісню мами
Повік не забуду,
І її колись для доні
Я співати буду
Приспів.
1-ий хлопчик.

Ще дівчаток ми вітаєм зі святом,
Бо без них нам повелося б сумувати.
Дуже ви у нас гарненькі:
І русяві, і біленькі.
Навіть сонце вас цілує
І весняночки дарує.
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2-ий хлопчик.

З нами у «Слова» ви граєте,
Ще й м’яча в дворі ганяєте.
Ви – наші подружки прекрасні,
Хай знають, які ви класні!

3-ій хлопчик.

Наші дівчата стрункі тополинки,
Ручки в них, як тоненькі стеблинки,
Очі у них мов волошки у житі,
Ми дуже хотіли б із ними дружити.

4-ий хлопчик.

Кажуть, в Парижі найкращі школярки,
Але, це скоріше, мабуть, навпаки, –
Найкращі дівчатка у нашому класі,
Живуть і вчаться у нашому селі!

5-ий хлопчик.

Разом дівчаток усіх привітаймо,
Разом усім їм добра побажаймо,
Щоб сонце світило їм мирно і ясно,
І щоб були вони завжди прекрасні!

Учитель. Наші діти дуже люблять танцювати і в подарунок для мам, бабусь та гостей
затанцюють.
Танець «Каченята».

Учитель. Шановні жінки, пам’ятайте завжди, що ви – неповторні у
своїй красі, мудрості та любові. Нехай зло і горе не знайдуть дороги до вашого
серця. А якщо раптом на вашому обличчі коли-небудь з’являться сльози, то
нехай це будуть сльози радості. Будьте ж завжди молодими, веселими і
щасливими. Хай ваша доля завжди вас оберігає.
28-ий учень. Бажаєм вам сто років жити,
Без горя, сліз і без журби.
Хай з вами буде щастя і здоров’я –
На многі літа, назавжди.
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29-ий учень.

За те, що слухали уважно,
За те, що помагали нам,
Спасибі ми говорим вам.
Ми ще й дарунки змайстрували
Своїми власними руками
Для вас, бабусі й любі мами!

Діти вручають подарунки рідним.

Учитель. На цьому наше свято завершується. Дякуємо за увагу.
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