Підготувала вихователь вищої кваліфікаційної категорії
Рівненського Навчально – реабілітаційного центру
«Особлива дитина»
Сахнюк Вікторія Валеріївна

Зустріч у родинному колі «Наші любі, дорогі…!»
Мета: формувати ціннісне ставлення до сім'ї, родини та найдорожчої людини
– матері; розвивати зв’язне мовлення, дикцію, артикуляційний апарат, загальну
та дрібну моторику, творчі здібності дітей: навички співу, танцю, декламування
віршів; корегувати увагу, пам'ять, мислення;прививати інтерес до вивчення
української літератури , до читання; виховувати чуйність ,доброту, дбайливе
ставлення до рідної людини, повагу та любов до своєї матері.
«Як під сонцем квітам, так із матір’ю дітям»
Епіграф:
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.
(М.Пономаренко)
Хід :
( звучить гарна лірична мелодія)
Вихователь: Усе, що є найкраще у дитини,
Її талант, культура, доброта –
Від тата й мами й від родини –
незаперечна істина свята.
Сім’я, родина – це велике диво,
Там є любов, і ласка, і тепло.
Там дітям затишно і радісно й щасливо,
Тепер у нас і завжди так було.
( звучить лірична музика)
Вихователь: Саме зі своєї сім'ї, з родини починається життя дитини. А
берегинею родинного тепла і затишку з давніх часів була і є мама.

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.
Отже, любі мами, прийміть від ваших дітей цей коровай на знак поваги та
любові. (учні вручають коровай голові батьківського комітету).
Учень1:
Матуся, матінка веде у світ дитину,
Ще над колискою співає їй пісень,
І просить в бога доленьку чарівну,
І молить Бога за дитя щодень.
(виходять учні - дослідники)
Учень-дослідник 1.Доброго дня усім присутнім. Хочемо вас ознайомити з
цікавою інформацією. Матір – продовжувачку роду, шанували в усі часи. Одним
з найдавніших свят, присвячених матері, вважається фестиваль на честь богині
Реі, дружини бога Кроноса та матері численних богів і богинь, який відзначали
навесні в Стародавній Греції. Приблизно в 250 році до н.е. в Римі почали
відзначати релігійне свято, присвячене богині-матері Кібеле (Cybele), яке
тривало три дні – з 15 по 18 березня.
Учень-дослідник 2. На початку 17 століття в Англії в четверту неділю Великого
посту стали святкувати неділю матері (Mothering Sunday) – свято всіх матерів
Англії. У цей день було прийнято провідувати мам і приносити їм у подарунок
спеціальний торт, який так і називався «материнський торт». Традиція вітати
матерів тортом, прикрашеним 12 кульками марципана, збереглася у
Великобританії і до наших часів.
Учень-дослідник 1. Однак 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.
Учень-дослідник 2. Поступово друга неділя травня стала святом мам ще для 23
країн світу, а понад 30 країн обрали для нього інші дні.
Учень 2 : 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!” (Анатолій Костецький)
Учень-дослідник 1. 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 ін.
організовували концерти, конференції, фестини по всій Галичині.
Учень-дослідник 2. У 1939 свято заборонила радянська влада.
Учень-дослідник 1. З 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій,
зокрема Союзу українок, свято Матері повернулось в Україну.
Учень-дослідник 2. Святкування Дня матері в Україні введене в 1999 році
указом президента. Відзначається свято кожної другої неділі травня.
Вихователь: Дякуємо нашим шановним дослідникам за цікаву інформацію)
Учень 3 :

Мама! Немає милішого слова –
Ти ж бо життя, і творіння, й основа,
Пензель, перо надихались Тобою,

Вічна Ти в пісні – з болем, любов’ю.
Вихователь: Мати, матуся, ненька… Тема материнства є довічною темою у
літературі та поезії. Немає такого поета чи письменника, який би не
присвячував матері свої твори . Згадаймо Т.Г.Шевченко, Л. Українку,
М.Рильського, Л.Костенко…
Тарас ШЕВЧЕНКО «МАТИ»
У нашім раї, на землі,
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Буває іноді: дивлюся,
Дивуюсь дивом, і печаль
Охватить душу; стане жаль
Мені її, і зажурюся
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї Матері Святої,
Що в мир наш Бога принесла…

Іван Франко «ТЯМЛЮ, ЯК НИНІ...»
Тямлю, як нині: малим ще хлопчиною
В мамині пісні заслухався я:
Пісні ті стали красою єдиною
Бідного мого тяжкого життя.
«Мамо, голубко! — було налягаю —
Ще про Ганусю, Шумильця, Вінки!»
«Ні, синку, годі! Покіль я співаю,
Праця чекає моєї руки»…
Андрій Малишко «ПІСНЯ ПРО РУШНИК»

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала…
Наталка Позняк «МАМИНА МОЛИТВА»
Навчіть мене молитись, мамо.
Не за себе — за цілий світ.
Не словом — Вашими піснями,
Що Ви плекали стільки літ.
Навчіть мене людей любити
Без заздрості і без образ,
Щоб в глибині очей відкритих
Вогонь довіри не погас…

Вихователь : В їх творах образ матері це - символ чистоти, доброти, образ
жінки – страдниці, яка весь тягар життя несла на своїх дужих плечах.
Учень 4 : Руки ласкаві цілую –
Скільки в них випито сили,
Жали вони і косили,
Прали і тісто місили –
Скільки в них випито сили!
Руки красиві цілую –
Здолала усе й заспівала дзвінко
Лиш ти – рідна мамо,
Вкраїнська жінка.
Вихователь: Перші поняття про щастя, добро і ласку нерозривно пов’язані з
образом найдорожчої для нас людини – матері.
(Звучить пісня «Мамо, ти моя ластівка…» )
Учень 4:
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 зростають 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)
Вихователь: Не тільки письменники та поети оспівували своїх матерів, а і
музиканти присвячували пісні своїм матусям.
До вашої уваги пісня «Мам» Кузьми Скрябіна у виконанні учнів.
Учень5: Ти мене з дитинства підіймала,
Хліб давала з пісней солов'я
Відвела доріг мені немало,
Земле, доленосице моя!
Як тебе на голос не впізнати
Серце і життя моє і кров,
Найсвітліше слово – мати
Рідна земле, правда і любов!
Учень6: Скільки є пісень чарівних
Мелодійних, щирих, дивних.
Скільки щастя в них , краси
Линуть в небі голоси.
В них гармонія і диво,
Пісня ця про тебе, мила!
(Звучить «Пісня про маму») .
Вихователь : А зараз конкурс «Кращий комплімент мамі».
(Учні по черзі говорять своїй мамі компліменти, а вихователь відмічає , який
найкращий з них ).
Учениця: В мами серце найдобріше,
Мама – квітка навесні,
В мами очі найгарніші,
Мов би сонечко вгорі.
(Звучить пісня »Мамо, мамочко моя!»)
Вихователь: Подивіться навколо – ми з вами 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.

Учень 6:

«Мамині руки» Є. Саталкина
Угамуйтеся «чомучки»
Киньте пустощі на мить,
У свої цікаві ручки
Руки мамині візьміть.
А тепер - погляньте зблизька –
Правда ж , любите ви їх
Руки мамині – колиска
Для великих і малих.
Витруть вам сльозинки – краплі,
Тамувати вміють біль.
Руки мамині – кораблик,
Що е тоне серед хвиль.
Поведуть вони в садочок
І покажуть первоцвіт.
Руки мамині – місточок
У широкий білий світ.

Вихователь: А зараз конкурс «Впізнай руку своєї мами» (учні повинні за
доторком впізнати руку своєї мами).
Вихователь:
Погляньте на двох їх, он з донею мати.
Чи можна про них щось погане сказати.
Вони, як пелюсточки квіточки ніжні,
Немає між ними нічого ще ближче .
Мов місяць і зорі горять в небосхилі,
Сяють любов’ю їх посмішки білосніжні.
А зараз конкурс «Кращої зачіски» ( Мами роблять святкові зачіски своїм
донечкам.)
(звучить пісня «Мама і дочка»)
Вихователь :Сьогодні ми зібралися всі разом у цей прекрасний сонячний
весняний день напередодні Свята матері, щоб привітати їх з цим святом .
«Мамин день»
День травневий, день весняний –
Трави й квіти весняні.
Навкруги – куди не глянеш:

Все всміхається мені.
І в таку чудову днину,
Між пташок дзвінких пісень,
В серці кожної людини
Йшов любов’ю Мамин День.
В день такий приносять діти
До мамів любов свою –
В подаруночках і квітах
Кажуть: я тебе люблю.(Кузьменко Світлана)
Вихователь: А зараз , дорогі наші матусі, ви почуєте слова любові від своїх дітей
з екрану ( дивляться відео , де учні розповідають про своїх мам і про свої
почуття до них).
Учень 7:

В яскравий день тебе вітаю,
Хай тішить щастя кожну мить,
Люблю, матуся, та бажаю
Багато літ на світі жити! (Ольга Боженко)

Вихователь : Наші діти дуже добрі, веселі, цікаві,балакучі та безумовно творчі.
Вони, як усі діти цікавляться і люблять сучасну музику, різні її направлення. І от
зараз у виконанні Славка ви послухаєте пісню сучасного співака
Ярмака «Мама» у стилі реп.
Вихователь : Для кожної мами її дитина найгарніша, найрозумніша,
найдобріша, найкраща у світі. З народженням дитини вона радіє першому
зубчику, першому кроку.
Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати,
Матінка,
Матуся,
Мама,
Мамонька,
Мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!(Гринько Варвара)
І на протязі подальших років мама з гордістю і радістю сприймає кожну
маленьку перемогу дитини, її якесь нове досягнення у житті. А наші діти, хоч і

обмежені у можливостях , намагаються іти в ногу з часом і радувати ,дивувати
нас і жити на повні груди, «в кайф».
До вашої уваги пісня сучасного співака Макса Коржа «Жить в кайф» у
виконанні ще одного репера нашого класу Олександра .
Вихователь : Діти, а ви намагайтеся бути більш уважними до своїх мам, зайвий
раз запитайте ,як в неї здоров'я, запропонуйте свою допомогу. Іноді мами
можуть бути суворими, тож намагайтеся їх зрозуміти, адже кожна мама бажає
своїй дитині тільки добра.
Учень 8:

На матерів не треба ображатись.
Вони ж нас люблять більше, ніж себе.
А наші витівки нелегко їм сприймати.
Щоб не нагримати, щоб стримати тебе.

Учень 9 :

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.

Вихователь: 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 важкі години життя ви все одно
згадаєте про свою маму – найближчу і ріднішу людину – і до неї звернетеся.
Учень 10.

Турботи, клопоти, робота, діти —
Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.

Учень 11.

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

Учень 12.

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

Учень 13.

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 14.

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

(Звучить пісня Каті Бойко «Дякую тобі, мамо» )
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!Гаєцька Ольга
( звучить лірична мелодія ,учні дарують квіти своїм мамам)

Вихователь:. Любі наші матері! Будьте завжди гарними і коханими! Нехай ваші
діти дарують вам силу і щастя! Життя прекрасне , тому що на Землі є ви!
Усі разом: З Днем матері вас!
Вихователь: А зараз прийміть на згадку про цю зустріч від ваших дітей фото
листівки зі своїми посмішками та найкращими побажаннями.
(Учні дарують своїм мамам листівки і цілують їх)

