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Тема.  Найрідніші люди -  мама й тато (свято). 

Мета: поглиблювати знання дітей про сім’ю; виховувати шанобливе 

ставлення до батьків, до Батьківщини; виховувати любов і повагу до 

народних традицій.  

Хід свята. 

Під пісню «Родина» виходять 3 учні. 

 
1. Добрий день, люди добрі, 

Що сидять в нашій господі, 

Раді з святом вас вітати,  

Щастя і добра бажати. 

 

2. Красиво і світло у нашій світлиці, 

Вазони на вікнах стоять вогняні,  

Сьогодні у школі — родинне свято,  

І хочеться всіх привітати мені. 

 

3. Нехай над вами небо голубіє,  

Не знають втоми руки золоті,  

Нехай душа ніколи не старіє,  

І серце не втрачає доброти.  

 

4. Нехай для вас не згасне сонце,  

Нехай не віють в душу холоди,  

Хай жито на столі і Бог на небі 

 Вас завжди порятують від біди.  

 

5. Шануймо батька, шануймо матір — 

І нам воздасться теж добром. 

Хай буде шана в кожній хаті 

І дух сімейний за столом! 
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6. Шануймо батька, шануймо матір,— 

Нам каже Біблія свята, 

І щастям будем ми багаті 

На всі часи, на всі літа. 

 

7. Слова ці треба повторити, 

Бо в них основа доброти.  

Коли б не батько і не мати, 

Чи був би на цім світі ти? 

Слова ці треба змалку вчити 

В них світить істина стара: 

Коли в добрі батьки і діти, 

Тоді всім вистачить добра. 

 

Звучить пісня «Ой зелене жито, зелене»  

 

Вчитель. У кожного з нас є своя родина. Це найдорожчі для нас люди, які 

люблять нас понад усе, допомагають нам у розв'язанні будь-яких проблем — 

і справою, і порадою, тому що ми для них теж найрідніші - це наші батьки. 

Саме ці люди першими навчили нас слухати, думати, розмовляй 

спілкуватися, любити й віддячувати. Саме для цих людей ми назавжди 

залишимося дітьми. Саме ці люди будь-якої миті прийдуть нам на допомогу.  

Сьогоднішнє свято  ми присвячуємо вам, батьки й матусі.  

 

8. Нас голубить рідна ненька,  

З хмари сонце вирина,  

В небі сонечко одненьке  

І матуся в нас одна.  

 

9. Сад зелений, а у ньому  

Гордий дуб шумить гілками  

Дім красивий , а у ньому  

Любий татко наш із нами.  

 

10. Ми до батьків сказати хочем слово,  

Сповнене ніжності й любові,  

Бо без батьків чого ми в світі варті —  

Без маминої ласки i тепла,  
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Без батьківської строгості i жарту,  

Без нашого родинного тепла?  

  

11. Ми готували вам сюрприз  

Старанно і завзято.  

Спасибі вам за те, що ви прийшли  

На це родинне свято!  

 

12. Спасибі вам за те, що ви  

Веселі і привітні!  

Спасибі вам зате, що ви... 

Ви просто є на світі.  

 

13. Кохані наші, чарівні,  

Найкращі, найрідніші!  

Ми заспіваєм вам пісні  

І прочитаєм вірші.  

 

Виконується пісня про маму. 

 

Учитель. Мама! Чи є на світі слово прекрасніше й ніжніше? У матері добрі й 

ласкаві руки, найвірніше, найчутливіше серце, воно ніколи не залишається 

байдужим до радощів і турбот дітей. Всі наші радощі і печалі, мрії і 

прагнення — разом із нею, все розуміє материнське серце. Мама — це той 

вогник добра, що вічно сяє для нас.  

 

14. 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. 

 

15. Мама - перше слово вимовлено мною!  

Мама - перша подруга моя! 
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Мамо, все святе пов’язане з тобою, 

Мамо, лиш у тебе вірю я! 

Мама, мамочка, матуся, 

Я до неї пригорнуся. 

Вона добра і привітна, 

Ніби сонце в небі, світла. 

 

16. Снилось мені ясне сонце,  

що в хаті світило,-  

а то лиш так моя мама  

дивилася мило.  

 

17. Приснивсь мені легкий вітрик,  

що пестив колосся,-  

а то мені моя мама гладила волосся.  

18. Снилась мені ягідочка,  

як мед солоденька,  

а то мене цілувала  

мама дорогенька  

 

15. Снились мені ангелики,  

що в рай мене несли,  

а то мене мами ручки  

до серця притисли. 

 

19. Скільки в мами сонця, щирого тепла. 

Скільки в мами радості, щирого добра.  

Всі ночі не спала - сон наш берегла  

Ніжне своє серце і тепло дала.  

У душі матусі почуттів глибінь. 

А в очах матусі неба голубінь 

У руках матусі праця без кінця.  

А в устах матусі слово мудреця. 

 

Пісня «Мамина коса» 

 

20. Як в гніздечку пташка  

Пташенят голубить,  

Так і кожна мама  
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Діток ніжно любить. 

 

21. Полетять з гніздечка  

Діти-пташенята,  

Та завжди матуся  

Буде їх чекати. 

 

22. Пригорне до серця  

Теплими руками.  

Дітям і дорослим  

Добре біля мами. 

 

23. Мамо, Матусенько, добра і мила,  

Сутність земного буття,  

Ти немовлям мене ніжно сповила  

І понесла в майбуття.  

І коли я ще лежала в колисці  

І безпорадна була,  

Ти ж, моя нене, ні хвильки на місці  

Перепочить не могла.  

Кроки найперші я разом з тобою  

З острахом тихо пройшла,  

Мови грайливої і чарівної  

Вчилася все і росла.  

 

24. Ранком мене проводжала до школи,  

Нишком втирала сльозу.  

В скрутний момент не лишала ніколи  

І відвертала грозу.  

Ти свою доньку завжди розумієш,  

Ніби я - частка твоя.  

Горе зцілиш і в обіймах зігрієш  

Мене, найліпша моя.  

Люба матусю, нехай же у тебе  

Буде щасливим життя!  

А над тобою — безхмарнеє небо,  

В серці тепла відчуття.  

 

Виконується пісня «Тато може»  
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Учитель. Батько, тато... Суворий, вимогливий, а його любов до дітей 

стримана і врівноважена. Недарма кажуть, що дитину потрібно любити так, 

щоб вона цього не знала. Саме такою і повинна бути батьківська любов. 

Батько має в сім'ї незаперечний авторитет. Він уособлюється як захисник, 

годувальник. Одначе батьків приклад, батькове слово завжди були законом.  

 

25. Дорогий, хороший, рідний тату,  

Кращого за тебе не знайти,  

Дорогий, хороший, рідний тату,  

Як чудово, що у нас є ти!  

 

26. Горе чи нещастя,  

Чи біда яка,  

Всіх нас виручає  

Батькова рука.  

 

27. Татова правиця  

Знає труд і піт,  

Із руки цієї  

Ми йдемо у світ.  

 

28. Рідна, ніжна, щира,  

Добра і міцна,  

У житті дорога  

З нею не страшна.  

 

29. Як підеш у люди,  

Що б там не було,  

Хай в тобі не згасне  

Батькове тепло.  

 

30. За слова миліший  

Кращий за малюнок  

Нашим татам милим  

Буде поцілунок. 

  

Пісня « Рідний тато»  
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31. Все зроблено в світі руками  

Такими як у тата і мами.  

Руками усіх трударів  

Наших дорогих батьків  

 

32. Їх труд—в найсмачнішому хлібі  

У тракторі, в піднятій скибі,  

І в добрій, привітній садибі.  

Скажемо ж за все їм «Спасибі»  

33. Діти мріють, ласкою зігріті,  

Щоб ніколи не було біди…  

Щоб були рідненькі в цілім світі  

Тато й мама з нами назавжди.  

 

34. Батько розуму навчає,  

Мати приголубить...  

Ніхто мене так на світі, 

 Як вони, не любить!  

Дай же Боже, щоб я виріс,  

В школі гарно вчився,  

Щоб я батькові і неньці  

Добре відплатився!  

   

Пісня «Батько і мати». 

 

35. Поклонися щодня батькові гарненько,  

Бо серденько в нього до твого близенько.  

Поклонися татусеві до землі низенько—  

Він тебе оберігає, дитино маленька.  

 

36. Поклонися щодня матінці ще нижче,  

Бо серденько в неї до твого ще ближче.  

Матінка рідненька ночі недоспала—  

За тебе, дитино, все переживала.  

 

37. Не скупіться на теплі слова,  

Бо у світі так мало тепла —  

Лиш від рідної хати  

Та від лагідних рук мами й тата.  
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38. Цінуйте завжди маму й тата,  

Вони зростили вас із немовляти,  

Встигайте добре слово їм сказати,  

Допоки ви живете в рідній хаті.  

Коли ж зміцніють вaшi крила, соколята,  

Відчуєте ви силу, щоб літати, —  

Не забувайте маму й тата,  

Їxнix порад, добром багатих! 

 

Учитель. Наше свято добігає кінця. Пам'ятайте, любі діти, що сім'я і родина 

— це основа всього людського життя.  

 

39. Дорогі мамо й тату!  

Хай кожен ранок у житті  

Приносять лиш удачі.  

Всього найкращого та благ  

І радості у хаті.  

Хай наша матір Божа  

Вас охороняє,  

А Господь Бог  

З неба щастя посилає.  

40. Вклоняємось всім вам доземно,  

Як батьківській хаті з далеких доріг, 

Як хлібу, що матінка чемно  

Кладе на вкраїнський рушник.  

 

41. Хай Бог оберігає вас від злого,  

Хай світить сонце і колосяться жита!  

Будьте завжди щасливі і здорові  

На многії і многії віка!  

 

Виконання дітьми пісні «Для мам і тат»  

 


