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Мати. Чи не найсвятіше слово на землі. Із букви-крапельки та

звуку-

сльозинки народилося це слово. Мама – це голос нашої душі, це велике,
найкраще слово. У травні всі люди висловлюють подяку материнській
самопожертві і відзначають День Матері. Мати – всьому початок. Усе
прекрасне в людини від променів сонця і молока матері – все це наснажує нас
любов’ю до життя. В це свято учні проймаються любов’ю до своєї землі, до
матері і пронесуть її через все життя. Вона сприятиме закладенню високих
життєвих і духовних ідеалів в серці підлітка.
Мета:

Виховувати любов і повагу до жінок, розвивати в учнів почуття

гордості за свій народ, пробуджувати національну самосвідомість, сприяти
духовному збагаченню учнів.
Наочне оформлення: Плакат “Шануй батька свого і матір свою, щоб довгими
дні твої були на землі”, Біблія, Ікона Божої Матері, букети квітів, свічки (2
штуки).
Музичне оформлення: “Вальс квітів” П.І.Чайковського, “Пісня про рушник”:
муз. Г.Майбороди, слова А.Малишка, “Лебеді материнства”: муз.Майбороди,
“На калині мене мати колихала”: слова А.М’ястківського, муз. В.Верменича.,
“Діва Марія”: слова П.Дворського, “Аве Марія” Шуберта, “Заспівай мені,
мамо”: слова О.Богачука, муз. В.Верменича.
Обладнання: Магнітофон, мікрофони (2 штуки), акустична система, музичні
інструменти: піаніно, баян; вази з квітами.
Хід свята
(Звучить музика. На сцену виходять хлопчик і дівчинка з запаленими
свічками і стають біля образу Матері Божої)
Ø Пречиста Мати,
Просять діти вірні,
Почуй наші молитви,
Сердечні, покірні.
Ø Дай, щоб ми невинні,
В мирі зростали,
119

Тебе і твого Сина
Завжди прославляли.
Ø Зволь нам, Божа Мати,
Силу й долю дати
Для рідного краю
Жити й працювати
Звучить музика Шуберта ”Аве Марія”
Ведучий:

День Матері відзначається в травні, бо це місяць Пречистої Діви
Марії, яка благословляла у хресну путь свого єдиного сина –
Спасителя людства. До матері Божої звертаються християни,
просячи заступитися і допомогти. Сьогодні на нашому святі
Отець Георгій.

Ø У травні, коли природа мати виряджає свою доню – Землю пишному
уборі весняних квітів у дорогу життя, праці і радощі, люди висловлюють
подяку материнській самопожертві і відзначають День Матері.
Ø У цього свята давня і цікава історія. Пов’язана вона з долею американки
Анни Джервіс. Дівчинка рано втратила найдорожчу в світі людину –
маму. Серед своїх сирітських буднів вимріяла Анна думку: люди повинні
мати єдиний день на рік, коли усі разом вшановуватимуть і матір-неньку,
і матір-землю, і Матір-Божу.
Звучить пісня “Лебеді материнства”
Ø В 1914 році конгрес США встановив нове державне свято – День Матері.
Невдовзі його узаконило ще чимало країн.
Ø Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок
Канади в 1928 році, потім воно відзначалось і у Львові. Відтоді в другу
неділю травня День Матері відзначали дуже широко.
Ø З 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу
українок, свято Матері повернулося в Україну.
Ø Слово “мама” росте разом з нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить
сонце, розквітає квітка, як тихо світить веселка і гладить дитину по голові
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рідна рука. І тихо приходить на вуста промінцем маминої усмішки і
ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою
квітки і радістю веселки, теплою лагідністю і вечірньою молитвою.
Ø Багато в світі різних слів
І різних виразів чимало,
Та найласкавіше із них
І найрідніше слово “мама”.
Хоча б яку ти вибрав із доріг,
Хоча б якими ти пішов шляхами,
Та через терни горя і зневір
Ти повертаєшся до мами.
Ці теплі руки і вуста,
Що так в дитинстві зігрівали.
Це ніжне серце, ніби птах,
Завжди з тобою мандрували.
Спіши до неї крізь літа,
Шануй, люби, не дай тужити,
Бо лиш вона – і рідна і свята –
З тобою вічно буде жити.
Звучить пісня “Заспівай мені, мамо”
Ø Із букви-крапельки та звуку-сльозинки народиться одного дня на світ
святе слово “мама”, мовлене вустами янголятка, і осяє хатину, як дар
Божий, тільки не дано нам запам’ятати цю мить, бо й не згадаємо того
дня, коли над нашою колискою вперше нахилилася мати. Ця мить і стає
вічністю, бо мама завжди залишається з нами. “Мама” – це голос нашої
душі, це велике, найкраще слово.
Ø Дитина і мати. Картина звичайна.
А все ж наче сонця промінням осяяна
Блакитям мальована, сонцем залита.
Загорнена в вічність... в безмежні простори.
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І краща, ніж земних митців архітвори.
В ній все те найкраще, що має Вселенна,
Її малювала рука божественна.
Дитина і мати. Картина звичайна.
Життя все нового – незбагненна то тайна
Звучить пісня “На калині мене мати колихала”
Ø Мама... Матуся... Заплющ очі і прислухайся. І ти почуєш її голос. Ти його
не порівняєш ні з яким іншим, навіть, коли ти стаєш дорослим, будеш
пам’ятати мамині очі, мамині руки.
Ø Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світило,
То ж рідна матусенька
Всміхалася мило
Ø Приснивсь мені легкий вітрець,
Що пестив колосся,
А то мені моя мама
Гладила волосся
Ø Снилась мені ягідочка,
Як мед солоденька
А то мене цілувала
Мама дорогенька
Ø Снились мені ангелики,
Що в рай мене несли
А то мене мами руки
До серця притисли
Учні читають Молитву
Ø Мама ... Ти був ще маленьким, не вмів ходити, говорити, а вона розуміла
тебе без слів, співала тобі колискові пісні. Мамине серце проймається
болем дитини, вона журиться долею своїх дітей усе життя. Якби вона
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могла, сонечко прихилила б нам, щоб його промінчики осяяли нашу
долю.
Ø Чи є в світі що світліше,
Як мамині очі,
Що все зорять за дітьми
Як в день, так і в ночі.
Ø Чи є в світі що миліше,
Як мамині руки,
Що працюють для дитини
Щиро, без примуки.
Ø Чи є в світі що щиріше,
Як серденько мами
Яке б’ється для дитини
І днями й ночами
Ø Чи є в світі що дорожче,
Як мама кохана,
Що трудиться для дитини
До ночі від рання.
Ø Я часто ночами пригадую знов
Дитинства сполохану науку
Спасибі вам, мамо, за вічну любов
І щедру, незміряну ласку.
Сьогодні свято і ми відпочиваємо всі разом
Звучить “Пісня про рушник”
Ø Материнська ласка і любов, світ добра, краси і справедливості в маминих
колискових. Вона співала їх схилившись над колискою.
Ø Мати, матінка... Скільки ласки і тепла таїть це магічне слово, бо називає
людину, яка до нас найближча. Вона Берегиня, вона – та, котра береже
нашу оселю від напасті й лиха. Це – моя і твоя мама.
Мати, матінка, матуся!
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Мама, мамочка, мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!
Ø Ніжна мати , славна трудівниця,
Щирим серцем зір її іскриться.
Ти приходиш ввечері стомлена, а мені хочеться тебе трішки розвеселити.
Ø Ой, заграйте вже музики,
Маю гарні черевики
Починайте скоріш грати
Бо хочеться вже співати
Звучить українська народна пісня “Від Києва до Лубен”
Ø Заспівай мені, мамо, заспівай мені колискову-барвінкову,

у яку

переливається твоя любов, в якій веселково виграє лагідний світ з
пухнастими котиками, ніжними сон-дрімотами.
Звучить пісня з мамою ”Колискова”
Ø Мама. Закрий очі і прислухайся. І ти почуєш мамин голос. Він живе в тобі
такий знайомий, рідний. І коли станеш дорослим, завжди будеш
пам’ятати мамин голос, мамині руки, мамині очі.
Ø Мати – усьому початок. Мати – берегиня нашого домашнього вогнища.
Саме вона є тією ниточкою, яка єднає всю родину. Вам, любі наші матері,
щастя земного, здоров’я доброго. Хай Матір Божа вас оберігає.
Виходить дівчинка з свічкою і стає біля ікони
Ø Є в мене найкраща у світі матуся,
За неї до тебе, Пречиста, молюся,
Молюся устами, молюся серденьком,
До тебе, Небесна Ісусова ненько.
Благаю у тебе дрібними словами
Опіки і ласки для любої мами.
Пошли їй не скарби, а щастя і долю
Щоб дні їй минали без смутку, без болю.
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Рятуй від недуги матусеньку милу.
Даруй їй здоров’я, рукам надай силу
Щоб вивела дітей у світ, та й у люди
Щоб мною раділа – пишалась усюди.
За це я складаю в молитві долоні.
До тебе, Царице, на сонячнім творі.
Звучить “Діва Марія”
Ø Уклін тобі, кохана,
В цей день великий, люба ненько,
За ті важкі години ранні,
За золоте твоє серденько,
Що все віддано в любім зриві,
Щоб тільки ми були щасливі!
Ø Дозвольте сьогодні усім побажати
Багато хороших і сонячних літ.
Бабусям і мамам, сестричкам в це свято
Подарувати весь сонячний світ.
Ø Дарунків, золота не маєм,
Щоб до ніг тобі зложити,
Однак тут спільно присягаєм,
Що, допоки будем жити,
Любов сердець своїх маленьких
Тобі дамо, кохана ненько,
Щоб діти всі цілого світу
Тобі співали “Многая літа”
Звучить пісня “Многая літа”
Ø (під мелодію вальсу)
Танцюють діти вальс.
Весняно так танцюють.
І мам своїх вітають
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Найкращого бажають.
Танцює доля вальс,
Піднесено, натхненно.
Хай все складається у вас
Не сіро, не буденно.
Нехай звучать в собі,
В мені, у ній, у ньому
Ці звуки чарівні
У ритмі весняному.
І кожну щастя мить
Хай кожен з нас цінує,
Хай музика звучить,
І з нами все танцює.
Діти дарують квіти матерям і запрошують всіх на вальс.
Звучить вальс П.Чайковського
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Додаток
Пісня про рушник
сл.А.Малишка

муз.Г.Майбороди

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов’їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.
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Додаток
На калині мене мати колихала
На калині мене мати колихала,
Щастя-долі в чистім полі виглядала.
Ой калинонька червона, не хилися,
Від землі наснаги-соку наберися.
Та літа давно минули, одлунали,
Як мене гілля високе колихала.
Знов калина коло млина розквітає,
Мого рідного синочка забавляє.
– Виростай же, мій синочку, мій соколе,
Тобі щастям колоситься рідне поле.
Пролягла тобі на зорі путь орлина,
І в дорогу проводжає цвіт-калина.
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Додаток
Заспівай мені, мамо моя.
сл.О.Богогачука

муз.В.Верменича

Заспівай мені, мамо моя.
Як бувало, колись над колискою.
Буду слухати, слухати я
І стояти в замрії берізкою.
Заспівай, заспівай, заспівай
Заспівай мені, мамо моя!
Чи то сни, чи то, може, не сни?
Хтось щовечора стука в вікно мені.
І зітхають всю ніч ясени,
І гойдаються місячні промені.
Чи то сни, чи то сни, чи то сни,
Чи то сни, чи то мамо, не сни.
Заспівай мені, мамо, про те,
Що приходять до нас не питаючи.
І без кореня в серці росте,
І бо цвіту цвіте, розцвітаючи.
Заспівай, заспівай, заспівай
Заспівай мені, мамо моя!
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