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Мета: виховувати в учнів любов до матері, Батьківщини, Матері Божої,
прищеплювати любов та повагу до старшого покоління.
Організація кабінету, або актової зали
Святковий зал прикрашений стіннівками до Дня Матері. На столі
прикрашеному рушниками стоїть ікона Божої Матері. По усій залі висять
надувні кульки. Біля ведучих на стіні надпис із літер «Свято до дня Матері»
Сценарій
Звучить Гімн України.
Звучить пісня « Рідна мати моя»
Сьогодні у цій залі свято
Ми дуже раді всіх вітати!
І сподіваємось, що кожен
Для себе щось узяти зможе.
Учень
Хтось настрій добрий запозичить,
Бо посмішка усім нам личить,
Хтось слову доброму зрадіє,
Бо про добро усі ми мрієм.
Волкова Ю.А.
Та починати вже нам час,
Сюди запросили ми вас
Аби всім разом у дружнім колі,
В домівці нашій Сердечно й щиро привітати
З маминим святом.
Учениця
Кажуть, що на світі
Сонце найясніше,
То всміхнеться мама І стає світлі

Учень
Кажуть, що без сонця
Не розквітнуть квіти.
А хіба без мами
Є щасливі діти?
Учениця
Я до неї серцем
Любо пригорнуся,
Хай сіяє сонце,
Як моя матуся.
Звучить пісня Т.Повалій «Мама, мамочка»
Учень
Є в світі одне слово, перед яким усі народи низько схиляють голови. Це
слово — Мати. Це те слово, яке найчастіше повторює людина в хвилини
страждання і горя.
Учениця
Людині, чия любов не знає меж, мамі — присвячуємо ми сьогодні цю
святкову годину. Це перше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина.
Перегляд відео про малюка
Учениця
Українці вперше відзначили День матері в 1928 році – але не на рідній землі,
а в Канаді, де його провів Союз українок цієї країни. У 1929 році завдяки
організаторським старанням редактора тижневика «Жіноча доля» Олени
Кісилівської, День матері прийшов в Галичину. І тільки в 1999 році День
матері став повноцінним святом України – указом Президента була
встановлена офіційна дата його святкування: друга неділя травня.

Учень
Вперше в Україні, в Галичині, це свято відзначалося в 1929 році. У цей день
люди в національному одязі йшли зранку до церкви на богослужіння, а
пізніше тисячі дітей під звуки музики, з квітами в руках йшли вулицями міст
чи сіл до площі, де відбувалося свято. Пісні, вірші, вистави, квіти, жарти,
сміх були адресовані матерям.
Учениця
У травні, коли розцвітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий
весняний вітер приносить до нас Свято матері… Це свято уособлює собою
три образи: Матері Божої, матері-України і рідної неньки.
Вірш «Ой, маю я три матері…»
Ой, я маю три матері, та всі три хороші Три матері, три квіточки, як три красні рожі.
Перша мати – Непорочна, як лілея біла,
Із Дитятком-Немовлятком, Пречистая Діва.
Друга мати – це найкраща на світі країна,
Земля наша, наша славна ненька-Україна.
Третя мати – що ж про неї гарного сказати?
Це ласкава, люба, мила, рідна моя мати.
Учень
В образі матері осягаємо розумом рідну Україну, мальовничу і прекрасну та
невмирущу нашу неньку. Україну – край смутку і краси, радості й печалі;
Україну – розкішний вінок з ружі й барвінку, з її милозвучною мовою,
задушевною піснею, чарівною вишивкою. (перегляд відео про символи
України)
Вірш « Ой ти ненька- Україна»
Ой ти, ненька-Україна,
Я тебе кохаю,
В свiтi кращої країни
Я не знаю.
Чорне море, степ широкий,

Зеленi Карпати,
I пiд небом синьооким
Стежина до хати.
Ой ти, сонечко ласкаве,
Свiти Українi,
Бiльше щастя, бiльше слави
Для дочок i синiв.
Вони вчора, позавчора
На Днiпрi i в полi
Через працю, через горе
Добувались волi.
Ой ти, ненька-Україна,
Я тебе кохаю,
В свiтi кращої країни
Не шукаю.
Чорне море, жовте поле,
Зеленi Карпати,
I не зможу я нiколи
Iншу покохати
Учень
Мама… В усі часи, всі народи пов’язували з нею найсокровенніше,
возвеличували її, як найбільшу святиню. Вона - корінь життя, берегиня роду
людського, вона та квітка, корінь якої ніколи не в’яне, а розцвітає з плином
літ усе ясніше. Не дарма ми кажемо: мати - Вітчизна, Ненька-Україна.
Кожна людина, кожний народ має свої святині. До таких великих святощів
кожній людині причисляємо перш за все любов до матері, до тієї, яка дала
нам життя, яка нас виплекала, виростила і виховала. Всі клопоти, більша
частина праці у вихованні дитини, все на плечах матері. Вона для добра своїх
дітей віддає усе: біль, працю, сльози, здоров’я… Серце свого не жаліє для
дитини, для її добра.
Учениця
І нині ми віддаємо шану Матері Божій, яка завжди нас охороняє і завжди
заступає, Мати — всьому початок. Мати — берегиня роду, домашнього
вогнища Саме вона є тією ниточкою, яка єднає всю родину. Вам, любі наші
матері, щастя земного, здоров'я доброго, хай горе обминає родини ваші, а
Матір Божа вас оберігає.
Прийми Боже, молитву своїх дітей, бо ми просимо за Україну, за рідну
матір. І молитва наша праведна, як і любов.

Вірш «МОЛИТВА ЗА РІДНУ МАМУ»
О Мати Божа, Мати єдина,
І в тебе люба була дитина.
Ти свого сина ревно любила,
До свого серця щиро тулила.
Тобі, о Мати, найкраще знати,
Чим для дитини є рідна мати,
Чим для дитини серце матірне,
Добре, зичливе, щире та вірне.
Тому до тебе шлю мольби щирі:
Дай нашій мамі прожити в мирі,
Дай їй здоров'я, додай їй сили,
Щоб з нас потіхи й слави дожила.
Учениця
Батько й мати дали тобі життя і живуть для твого щастя. Не завдавай їм
болю, образи, прикрощів, страждання. Все, що тобі дають батько й мати —
це їхня праця, піт, втома. Вмій поважати працю батьків. Найбільше щастя для
матері й батька – твоє життя, працьовитість, любов до науки, повага до
старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною – це велике горе для
твоїх матері й батька. По-справжньому любити їх означає приносити в дім
мир, спокій.
Перегляд відео «Как порадовать маму»
Учень
Сьогодні ми вдячним словом вшановуємо жінок-матерів, вітаємо всіх зі
святом. Бажаємо добра і здійснення материнських мрій і надій, гарного
весняного настрою. І всі ми знаємо ,що весна і мама - це сестриці.
Учениця
Ми звеличуємо святу материнську любов, натруджені мамині руки.
Материнство… Святе і прекрасне, оспіване поетами, увічнене художниками.
Благословенна будь, Мамо, всюди і завжди!

Звучить пісня «Помолимся за родителей» (перегляд відео «Мама»)

Діти розповідають про своїх мам
Учень1

У моєї мами руки золоті, Очі карі, вії – довгі і густі!

Учень2

А моя матуся схожа на веселку,
Бо така чудова і така весела!

Учениця3

А моя – як ніжний лісовий дзвіночок!
Ніжні в неї руки, ніжний голосочок!

Учень4

А моя матуся гарна, як калинка,
В неї чорні брови, губки – як малинка.

Учень 5

Ваші мами гарні,
З вами згоден я.
Та найкраща мама
Все ж таки моя!

Учениця 6

Моя — красуня!
Ніде правди діти!
Мабуть, тут зібрались
Всі красуні світу!

Учень 7

Кожен любить свою маму,
Бо вона найкраща сама,
І тому ми вам бажаєм,
Щоб, як квіти, ви цвіли,
Щоб завжди здорові, гарні І щасливі ви були!

Учень
Мати, мама, матуся… Скільки ласки таїть це магічне слово, бо називає
людину, яка завжди для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. її
очі супроводжують дочок і синів у далекий життєвий шлях, материнська
ласка гріє нас до старості.

Вірш « Подяка матерям»

Спасибі вам і знов і знов ,
За вашу ласку і любов,
За те ,що вдома повсякчас
Ви так турбуєтесь за нас
Що нас так смачно годували,
Що нас так пильно доглядали,
Що не стуляючи очей
Не досипали ви ночей.
Для вас, наші милі мами ,
Ростемо ми помічниками.
Сердечними словами
Вітаємо всіх вас!
Вітаємо всіх з весною,
І з долею ясною.
Перегляд відео «Поздравление ко Дню Матери »
Учениця
От і закінчився наш святковий концерт!Ми бажаємо Вам всього найкращого!
Любіть своїх матерей і Батьківщину.

