Цимбалюк Софія Сергіївна педагогорганізатор

Мета :







Виховувати любов до самої близької людини на землі – мами
Прищеплювати дітям почуття поваги до жінки
Дбайливе ставлення до своїх мам однокласниць
Розвивати дружні взаємини між хлопчиками і дівчатками
Розвиток пам’яті уваги організованості самостійності творчих здібностей
Формувати згуртованості в дитячому колективі

Обладнання: святкове оформлення залу інвентар для проведення конкурсів.
Педагог – організатор
Доброго дня, ,діти дорогі наші гості!Сьогодні ми знову зустрічаємо перше весняне свято –
Міжнародний жіночий день, свято яке прославляє жінку, жінку – матір, хранительку
домашнього вогнища!Восьме Березня вже багато років святкують у багатьох країнах світу.
Отже це свято всіх жінок на світі. І сьогодні наше свято приурочене саме цьому дню.
Сьогодні ми з командами 2 і 3 класів розважимось, позмагаємось та покажемо свої
здібності. Оцінювати здібності наших дівчат будете ви всі гучними оплесками.
Мати, мама, матуся, неня – такими високими словами величаємо жінку – матір. Скільки
спогадів і тепла таїть у собі це магічне слово. Цим словом ми називаємо найдорожчу,
найдобрішу, найкращу, наймилішу нам людину. Мати навчила нас бути мудрими, добрими,
навчила жити, вірити, любити і надіятися.
І.Конкурс нашої програми – вірші,вітання мамам.
Педагог – організатор
Якими б не були дорослими діти,але лагідний материн наспів продовжує засівати в дитячу
душу любов до всього навколо,до природи,до людей і всього живого. Під лагідний спів
неньчиної пісні виростають поети і композитори,хлібороби і захисники рідної
землі,вчителі і лікарі та прості люди. А мати залишається сонцем всього життя,променем
світла,яке ніколи не згасне. Але ж жінка це не лише мама,а й господиня,берегиня
домашнього вогнища.
ІІ.Тому наступний наш конкурс так і називається”Господарочка”
(Перший учасник команди одягає хустку та фартух. Його завдання – перенести ложкою
воду з однієї склянки в іншу і так по черзі.)
Педагог – організатор
Часи зараз складні,в селі без корови не обійтися. Подивимося як наші учасниці вміють
доїти корову.
ІІІ.Конкурс Тому наш наступний конкурс так і називається “Корова”

(У ролі корови – рукавичка наповнена водою. На пальцях зробити невеликі отвори. Виграє
той хто більше надоїть.)
Педагог – організатор
Господарство господарством,а й про себе забувати не треба. Жінка завжди повинна бути
красивою,загадковою,чарівною. Не останню роль в цьому відіграє зачіска.
IV.Конкурс. Тому наш наступний конкурс так і називається “Бігуді”
(Тому представницям команд необхідно швидше й охайніше накрутити на бігуді.
Подивимось,хто переможе.)
Педагог – організатор
У давні часи і зараз,коли готують вечерю,завжди одягали і одягають головний убір – це
була завжди хустка. Якою прибирали волосся щоб не заважало.
V. Конкурс. Так і називається “Хустка”
(Для конкурсу потрібні шість дівчаток. За певну кількість часу дві учасниці мають
зав’язати на них хустки. Переможець той,хто швидше зав’яже хустку.)
Педагог – організатор
А чи погодитесь ви зі мною, що найкращою річчю для накопичення грошей є копілка.
Адже в копілку ми збираємо копійки.
VІ.Тому наш конкурс наступний – “Копійка гривню береже!”
(Для гри знадобляться дрібні монети і кілька невеликих за розміром чашок. Учасники
діляться на команди з однаковою кількістю гравців. За кількістю команда лінії фінішу
ставлять чашки – скарбнички. Кожна команда шикується один за одним. На носок ноги
першого учасника команди кладеться монетка. Гравець намагається не впустивши
пронести її від лінії старту до фінішу 3-4 метри і скинути в скарбничку. Учасник який
впустив монету вибуває з гри. За кожну монетку що потрапила в чашку команді
нараховують кількість балів. )
Педагог – організатор
Загадка
На дорозі їх багато,
Їде на колісах хата.
Двері спершу відчинеш,
На дивані відпочинеш
А вона в єдину мить

Хоч куди тебе домчить.
(Автомобіль)
- Як жінка я мрію мати гарненьку машину та ще й здорово водити її.
VIІ.Тому наступним нашим конкурсом буде “Автогонщики”
(До двох іграшкових авто прив’язують довгі нитки,на кінці яких олівці,можна й котушки
від ниток. За командою ведучого гравці починають їх змотувати. Виграє конкурс той,чия
машинка швидше приїде до фінішу.)
Педагог – організатор
Дорогі гості наш урочистий захід добігає кінця. Я сподіваюсь що вірші для мам Вам
дійсно сподобалися,а також і цікаві конкурси,і після повернення додому у вас залишиться
приємне враження від нашого свята. Від усієї душі хочемо подякувати вам дорогі вчителі
за працю,яку ви викладаєте в наше виховання і освіту,вас,милі мама і бабусі,за нескінченну
підтримку – вас,дорогі дівчатка,за те що ви щосили намагаєтеся отримувати знання і
ростете дисциплінованими ученицями. Спасибі Вам – говоримо знов – за вашу ласку і
любов. І вся наша дітвора Вам зичить щастя і добра.

