Сценарій свята-концерту «День матері»
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Разом :

Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
І казочка перша у світі,
І сонячна подорож в літо.
Найперші легенькі сніжинки
І сяюче диво – ялинка.
Від мами – і літери, й слово,
І зроблена разом обнова....
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.

Худож.номер: ______________________________________________________
Ведучий 2: У останній місяць весни, у травні, коли природа Мати виряджає
свою доню Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці й
радості, Україна відзначає надзвичайно світле свято - День матері.
Худож.номер: _________________________________________________
Ведучий 1: Міжнародним святом День матері став завдяки США. У 1907
році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії, у якої передчасно
померла її власна мати, атакувала державні і законодавчі органи США
листами з проханням започаткувати день вшанування матерів. Через три
роки її наполегливість принесла результат – у 1910 році штат Вірджинія
першим визнав День Матері офіційним святом. А ще через чотири роки,
у 1914 році, Президент Вудро Вільсон оголосив День матері офіційним
святом всіх штатів Америки і з тих пір в США його відзначають щорічно.
Поступов друга неділя травня стала святом мам ще для 23 країн світу, а
понад 30 країн обрали для нього інші дні.
Учень :
Можна у світі чимало зробити Перетворити зиму на літо.
Можна море й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі і хащі,
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
“В світі усе починається з мами!”

Ведучий 2 : У 1928 році вперше День матері відсвяткував Союз українок
Канади, а в 1929 році свято прийшло до Галичини. Організатором торжеств
була Олена Кисилівська, редактор тижневика "Жіноча доля". Також 1929
«Союз українок» зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині.
Товариства «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» та інші
організовували
концерти, конференції, фестини по всій Галичині. У
1939році свято заборонила радянська влада. З 1990 року завдяки зусиллям
громадських
організацій, зокрема
Союзу українок, свято Матері
повернулось в Україну. Святкування Дня матері в Україні введене в 1999
році указом президента. Відзначається свято кожної другої неділі травня.
Худож. номер:______________________________________________________
Ведучий 1: Так, є в році день, коли всі славлять матір, говорять теплі й
приємні слова, дарують квіти, листівки, подарунки. Чому? Адже є така місія
на землі, яка цілком належить жінці: стояти у колиски, боротися з будьякими негараздами, захищаючи вогник нового життя, вводити маленьку
людину в світ і допомагати їй зробити там перші кроки.
Учень :
Усе бере від матері початок Найвищого закону в цьому суть,
І ми у цьому лиш малий додаток,
Осмисли це, пізнай і не забудь.
Усе від жінки народилось в світі:
І плин життя, й пекучий біль журби;
Від жінки виростають діти,
Й найкраще свято ранньої весни...
Від жінки мусило колись зачатись
Усе навкруг живуще, я і ти,
Бо біля витоків життя стояла мати,
Стоїть й стояти буде на віки. («Ангел на Землі». Р.Завадович)
Ведучий 2: Подивіться навколо - ми живемо на дивовижній планеті
дбайливих мам. На ній завжди світить сонце, на ній живуть добрі, ласкаві й
веселі мами, які завжди пам’ятають, що найголовніше призначення жінки бути матір'ю. І сьогодні ми зібралися всі разом у цей прекрасний сонячний
весняний день напередодні Свята матері, щоб поговорити про найближчу
людину для кожного – маму і привітати з цим святом прекрасних рідних
жінок.
Худож. номер: _________________________________________________
Ведучий 1: Кожну хвилину на планеті відбувається диво. Це диво народження дитини, поява нової людини на світі. Коли народжується

маленька дитинка, то, звичайно ж вона нічого не розуміє і практично нічого
не знає. Чому практично? Та тому що я упевнена, що малюк точно знає, що
десь поряд повинна бути його мама – найрідніша й найближча людина. Бо ж
мама і дитина нерозривно пов'язані один з одним, і цей зв'язок починається
ще в утробі матері.
Худож.номер:__________________________________________________
Ведуча 2. Перші хвилини, години, дні й перші роки дитина повинна
знаходитися поряд з мамою, а мама з малюком. Тільки мама здатна віддати
дитині всю свою ніжність, любов і турботу. Напевно, тому перше слово, яке
вимовляє малюк, – це слово “МАМА”.
Ведучий 1. Щосекунди у світі народжується три людини, і вони теж
незабаром зможуть вимовити слово «мама». З перших днів життя дитини
мати живе його диханням, його сльозами й усмішками. Любов матері так
само природна, як цвітіння бузку. Сонце зігріває все живе, а її любов
зігріває життя малюка.
Ведуча 2. Матір відкриває перед дитиною великий світ, рідну землю. У
його вуста вона вкладає рідну мову, що увібрала багатства розуму,
думки й відчуття поколінь. Вона наповнює його життя духовною силою,
допомагаючи осягнути вічні цінності.
Худож.номер: ______________________________________________________
Ведучий 1: Мати – це величезне вікно в світ. Вона допомагає малюкові
зрозуміти красу лісу й неба, місяця й сонця, хмар і зірок.
Ведуча 2: Мамині уроки – на все життя. Мами люблять нас просто за те,
що ми є. Вони нічого не просять натомість. А гарні діти стараються
щодня доводити свою любов найріднішій людині на землі.
Худож.номер: _____________________________________________________
Ведучий 1: На світі так багато мам, і в кожній мамі є щось особливе. Але
є у них і загальна риса - це неосяжна любов до своїх дітей. Вона
читається в їх очах, вона живе в їх серцях.
Ведуча 2: Вона – початок життя, хранителька, берегиня Дому, Життя,
Любові, Душі й високого Духу.
Учень :

На небі безліч світить зір,
Але лиш та для мене наймиліша,
Що око радує мені, повір,
Хоч світло сипле не найяскравіше…
У морі безліч плеще хвиль,
Та лиш одна для мене найніжніша,
Яка лікує мій душевний біль,
Хоч і на берег плеще найтихіше…
На світі безлічі сплітаються доріг,
Але лиш та для мене найрідніша,
Яка веде до мами на поріг
І посмішкою маминою дише… («Мамі». Анна Осінь)
Ведучий 1: На білому світі є слова, які ми називаємо святими. І одне з
таких святих, теплих, ласкавих слів — слово мама. Слово, яке дитина
говорить найчастіше. Слово, при
якому доросла,
похмура людина
посміхнеться.
Ведуча 2: Тому що це слово несе в собі тепло — тепло материнських рук,
материнського слова, материнської душі. А що для людини найцінніше і
найжаданіше, чим тепло і світло очей рідної людини ? Це її любов!
Худож.номер: _____________________________________________________
Ведучий 1:
Малюків батьки люблять безоглядно. Це через роки
приходять стриманість і суворість. Але й тут є свій сенс. Адже якщо
мамі не все одно, з ким ми дружимо, з ким спілкуємося, якщо вона
цікавиться нашими справами, значить, вона любить нас і піклується про
нас. Вона може нас і посварити, трохи «попсувати» нам нерви - ну й
нехай. Це для нашої ж користі. Це зрозуміло кожній розумній
і
розсудливій людині. Ми ж повинні пам'ятати, що незважаючи на всі
наші провини, мами все одно вірять в нас, люблять нас. І все це ми
зрозуміємо тоді, коли станемо дорослими і матимемо своїх дітей.
Учень :

На спомин матусі
На матерів не треба ображатись.
Вони ж нас люблять більше, ніж себе.
А наші витівки нелегко їм сприймати.
Щоб не нагримати, щоб стримати тебе.
Їм радісно тримати нас за руку,

І тяжко, якщо з нами щось не так.
Не ображайтесь за її жорстку науку Це ж материнської любові знак.
Ведуча 2: Ніколи не сваріться з найближчою вам людиною, з мамою. І як
би ви деколи не намагалися витіснити її з серця, замінивши своїми кращими
друзями і подругами, - нічого не вийде. У важкий і гіркий годинник життя ви
все одно пригадаєте про свою маму – найближчу і ріднішу істоту – і до неї
звернетеся.
Учень :
Перед Богом мама на колінах,
Щирим серцем молиться вона.
І горить незмінна і нетлінна
Віра—непідкупна і міцна!
Ця молитва небо відкриває,
Ця молитва рветься в Небеса,
Бо любов Господня в ній палає!
І слова, як вранішня роса,
Кожна крапля має силу Божу
Для нужденних, хворих і німих…
Учень :
За дітей незрячих і безсилих—
Молиться не тільки за своїх!
За дітей, щоб вирвати із аду,
Усім серцем молиться вона.
В цій молитві сила зорепаду
І морської хвилі глибина…
Перед Богом на колінах мати,
А насправді - воїн на коні!!!
Дай бажання поряд з нею стати
І молитись, Боже, і мені!!! («Мамина молитва».
Галина Левицька)
Ведучий 1: Умійте цінувати любов матері. Будьте дбайливі до цієї
любові. Не ображайте її випадковою грубістю, різким словом,
неслухняністю. Адже лише мама думає про нас завжди і скрізь. Тільки
мама завжди приймає нас такими, які ми є. Серце її завжди з своєю
дитиною.
Худож.номер: ______________________________________________________
Ведуча 2: Мамина сльоза… Це любов і турбота, це радість і горе, це біль і
розрада, які вона переживає разом зі своєю дитиною, а часто – замість своєї

дитини. Ажде в її серці горить священний вогонь божої ласки – любов до
дитини.
Худож.номер: ______________________________________________________
Ведучий 1: Так, мама – перше слово, головне слово.
Ведуча 2:

Мама – життя подарувала, світ подарувала мені і тобі.

Ведучий 1:
Тільки за те, що життя подарувала, кожен повинен бути
вдячний своїй мамі.
Ведуча 2:
обставин.

Мама – найвірніший друг, який ніколи не зрадить ні за яких

Ведучий 1: Лише мама думає про нас завжди і скрізь. Тільки мама завжди
прийме нас такими які ми є. Серце матері завжди з своєю дитиною.
Худож.номер: ______________________________________________________
Ведучий 1: Жінка у всі часи була особливим витвором Всевишнього. Це
їй присвячувалися пісні й вірші, це вона дивиться зажуреними або
веселими очима з полотен відомих художників, це заради неї вершилися
подвиги і розв’язувалися війни. Жінка – загадкове створіння… А що ми
найбільше цінуємо в жінці? Що робить її Жінкою?..
Краса?..
Принадливість?.. Розум?.. Ділові якості?..
Ведуча 2: Ні… Материнство!!!
Жінка - мати творить світ, в якому
розум живе у злагоді із серцем. Хай же ця святкова дата на календарі
– День матері - стане особливо домашнім, і загальнонаціональним святом.
Худож.номер: ______________________________________________________
Ведучий 1:
Любі наші матусі! Будьте завжди гарними і коханими!
Нехай ваші діти дарують вам силу і щастя! Життя триває тому, що на
Землі є ви!
Ведуча 2: І вітаємо решту всіх людей з тим, що їм теж випало величезне
щастя — бути чиїмись дітьми , народитися на цій землі і знати ласкаві
руки, що люблять. З Днем матері вас!
Учень :

Турботи, клопоти, робота, діти —
Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,

Не вміли все це оцінити.
Учень :

І ось сьогодні, в день цей урочистий,
Ми просим Вас за це нас всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих буде мало.
Простіть за все, кохана рідна мамо!

Учень :

Якби зібрати всі слова землі,
Ми вибрали прості і невисокі,
Щоб ваші дні трояндами цвіли
І не приходила ніколи одинокість.

Учень :

Хай тільки радість прикрашає дім,
Хай ладиться і на роботі, й вдома,
Хай вам завжди щастить в усім,
І обминають горе, сум і втома ...

Учень :

О боже! Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашим мамам
І збережи ти їх для нас!!! (Ірина Voil)

Худож.номер: ______________________________________________________

