Виховна година «Моя мама - найкраща»
Мета. Виховувати любов, повагу до найдорожчої людини на
землі – матусі, вчити виявляти повагу до рідних, доброту,
милосердя, лагідність, чуйність, вдячність.
Обладнання: олівці, папір, магнітофон, світлини, кульки, квіти.
Хід заняття
(Клас святково прибраний кульками та квітами)
І. Вступне слово вчителя.
Вчитель.
Дитина і мати. Картина звичайна.
А все ж наче сонця промінням осяяна.
Блакитом мальована, сонцем залита,
І стежками чаром веселки сповита...
Загорнена в вічність...
В безмежні простори
І краща, ніж земних митців архитвори.
В ній все те найкраще, що має
Вселенна:
її малювала рука божественна.
Чисті звуки серця - і біль, і сліз море,
Посвята і розкіш, і щастя, і горе...
Дитина і мати. Картина звичайна.
Життя все нового - незбагненна тайна.
Мати - всього початок, Мати - берегиня роду людського.
Незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона своїм
дітям, оберігаючи їх і дім. Її святою завжди називали. Мати
народжувала дитину, співала їй пісень, вчила добра і любові,
навчала охайності, працьовитості...
Вчитель:
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Дорогі, милі, добрі, ніжні наші жінки-трудівниці, жінки-мами,
жінки-бабусі. Дозвольте в цей весняний день сердечно
привітати вас з Днем матері, побажати вам здоров’я, миру,
терпіння, сімейного затишку, Господньої милості у вашому
житті. Кожна дитина завжди в неоплачуваному боргу перед
своєю мамою. Мама, тільки вона нічого не пошкодує для своєї
дитини, це вона у хвилину небезпеки ніколи не згадає про
себе, все віддасть для того, щоб захистити дитину, зазнає
будь-яких труднощів, щоб жилось їй краще. Віддасть всю
свою мудрість, тепло свого серця, своє здоров’я.
Мама
страждає, якщо її дитину спіткало лихо і розцвітає, коли
бачить, що у її сонечка все добре. Мама – це захист і
притулок для дитини. Мама – ніжне, лагідне слово, сповнене
надзвичайною любов’ю. Любов до мами справжня, вічна,
безкорислива. Материнська любов – це те про яку писав
апостол Павло у Посланні до Коринтян 13 : 4. «Любов
довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, Любов не
величається, не надимається, не поводиться нечемно, не
шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не
радіє з неправди. Але тішиться правдою, усе зносить, вірить у
все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не
перестає!» Я переконана , всі мами так вміють любити.
ІІ. Декламування віршів.
1. Мама – то сонечко рідне,
Сонечко ясне, земне.
Слово її заповітне
Гріє і живить мене.
2. Кажуть, що на світі
Сонце – найясніше.
Та всміхнулась мама –
І стає миліше
3. Кажуть, що без сонця
Не розквітнуть квіти.
А хіба без мами
Є щасливі діти?
4. Я до неї серцем
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Любо пригорнуся
Хай сіяє сонце,
Як моя матуся.
5. Мама – досвітня пташино,
Зранку очей не зімкне
Ходить по хаті навшпиньки,
Щоб не збудити мене.
6. Спасибі вам, рідні мами,
Що ви тут сьогодні з нами.
До вас наше перше слово –
Матусі, рідненькі, будьте здорові.
7. Пам’ятаймо, любі друзі,
Пам’ятаймо завжди з вами,
Що для нас у всьому світі
Найдорожчі наші мами.
(Учні дарують сувеніри своїм мамам).
ІІІ. Творче завдання.
- А тепер у кожної дитини з мамою буде спільне завдання.
Мама хай намалює свою дитину, а дитина – маму
(Звучить музика).
- А тепер давайте порівняємо малюнки із світлинами на
дошці.
Вчитель. Мати – це слово, яке найчастіше повторює людина
в хвилину страждання, горя. Мама любить свою дитину,
завжди зрозуміє і подасть руку допомоги.
Історична довідка про свято
ень ате
—
жна одне свято. В Україні офіційно
відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу
неділю травня.
Вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня
1914. Після першої світової війни це свято почали
відзначати
у
Швеції,
Норвегії,
Данії,
Німеччині,
Чехословаччині.
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З XVII по XIX століття у Великій Британії відзначалася так
звана «Материнська неділя» (англ. Mothering Sunday) —
четверта неділя Великого посту присвячена вшануванню
матерів у всій країні.
У США День матері вперше привселюдно був підтриманий
відомою американською пацифісткою Джулією Ворд Гоув
у 1872 році. «День матері», за версією Джулії Ворд, —
день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі.
Концепція Джулії Ворд не знайшла широкої підтримки ні
в США, ні в інших країнах.
У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії
виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять
про свою матір. Анна написала листи до державних
установ, законодавчих органів і видатним особам з
пропозицією один день у році присвятити вшануванню
матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День
Матері офіційним святом. У 1914 році, президент США
Вудро
Вільсон
оголосив
другу
неділю
травня
національним святом на честь усіх американських
матерів.
Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 85
країн (в тому числі: Бахрейн, Гонконг, Індія, Малайзія,
Мексика, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати, Оман,
Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Австралія,
Україна[1] та ін.). Крім того, понад 30 країн відзначають
свято в інші дні.
Рел г йне п дґ унтя. День Матері відзначають другої
неділі травня, який вважається місяцем Пречистої Діви
Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи
заступництва та допомоги. В травні, коли Природа-Мати
виряджає свою Доню-Землю в пишному уборі весняних
квітів у дорогу життя, праці та радості, люди
висловлюють подяку материнській самопожертві й
відзначають День Матері.
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Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості
українців. Це пов'язане з ментальністю та суспільним
ладом. Ще здавна князі благали її про заступництво,
віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах.
Богородиця стала опікункою лицарів українського духу —
козацтва.
ень ате в Ук аїн . Серед української громади День
Матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928
році. Наступного року це свято відзначалося вже й у
Львові.
Ініціатором
урочистостей
була
редактор
тижневика «Жіноча доля» Олена Кисилевська. Також,
1929 року «Союз українок» зініціював впровадження
цього свята на Тернопільщині. Організації «Просвіта»,
«Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» та ін. організовували
концерти, конференції, фестивалі по всій Східній
Галичині. Відтоді, День Матері відзначали дуже широко.
У 1939 свято заборонила радянська влада. З 1990 року
завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема
Союзу українок, Свято матері повернулось в Україну.
За часів незалежної України свято встановлено «…на
підтримку ініціативи Державного комітету України у
справах сім'ї та молоді, міжнародної організації „Жіноча
громада“, Спілки жінок України, громадської організації
„Союз українок“…» згідно з Указом Президента України
«Про День матері» від 10 травня 1999 року № 489/99.
У Львові з 2010 року на центральних вулицях міста у
другу неділю травня жінкам дарують приємні дрібнички
— квітки-орігамі (у 2010 рр.), брелки (у 2011 р.),
паперові брошки-маки (у 2012 р.), вітаючи з Днем
Матері і Днем Української жінки. Акцію щороку
організовує громадська організація «Борець».
ІV. Завдання для мам
- А тепер завдання для мам. Розкажіть
кумедний випадок із життя своєї дитини.
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який-небудь

V. Тест на чуйність
- А зараз давайте перевіримо, які ви чуйні, виховані діти.
На аркуші паперу малюйте кружечок, якщо відповідаєте
на питання «так».
- Ви вітаєте маму з днем народження.
- Складаєте свої речі на місце?
- Ділитесь ласощами, якими вас пригощає мама?
- Вмієте не заважати мамі, коли вона зайнята важливою
справою.
(підведення підсумків тестування).
VІ. Гра «Впізнай свою дитину- Впізнай сою маму».
Вчитель. Тепер я хочу перевірити чи легко
впізнають своїх дітей, а діти своїх мам.

мами

VІІ. Виконання пісні Н. Май «Мамочко моя» (учні дарують
своїм мамам квіти).
Вчитель. Скільки не було б нам років мама завжди нам
потрібна. І чим більше любові до мами, тим світліше і
радісніше життя.
Борг перед мамою не можна виміряти ніякою міркою, не
можна заплатити повністю. Умійте відчувати серце
матері. Умійте бачити в її очах мир і спокій, щастя і
радість, тривогу і хвилювання.
Дорогі наші мами! Ми хочемо вибачитись перед вами за
те, що іноді засмучуємо вас. Ні, ми не хочемо обіцяти, що
більше ніколи не провинимось, але пообіцяємо, що
будемо менше завдавати вам турбот… Правда друзі?
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