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Уч: 

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". 

 

Презентація «Все починається з мами…» 
Уч:  

Матусю наша, ми це знаєм: 

Багато ангелів є в Божім раю, 

Та на землі лише один між нами: 

Це наша мама! 

За вас ми молимося Богу, 

За вас благаєм  Пресвятого,  

Щоб вам здоров’я, силу дав,  

Щоб щастя-радість вам послав, 

Щоб обминало лихо і пригоди злі. 

Матуся наша – ангел на землі! 

В.1  У всіх народів, у всі віки Жінка-мати була охоронницею, добрим ангелом 

домашнього вогнища, її мудрість поважали у сім'ї, в її розрадах знаходило спокій 

зранене й зболене синівське серце. І сьогодні, на урочистому вечорі ми вдячним словом 

вшануємо матерів,бабусь, наших шкільних мам - класних керівників, вихователів. 

Вітаємо усіх із святом Матері. Бажаємо добра й здійснення сонячних материнських 

мрій і надій. Радості вам без меж за успіхи дітей, синівського тепла і доброти! 

В.2  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 архітвори. 

      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… 

Уч. Скільки б не судилося страждати, 

        Я благословлятиму завжди 

        День, коли мене родила мати 

         Для життя, для щастя, для біди. 

Уч.   Мама! Найдорожче слово в світі! 

         Де б не був ти, що б ти не робив, 

         Назавжди вона твій шлях освітить 

         Ніжним серцем, відданим тобі. 

          В дні важкі, і в дні, на щастя щедрі, 

         Не забудь: вона завжди – в тобі, 

         Тож живи, як мама, – щиро й чесно, 

          І, як мама, світ оцей люби! 

 



Уч.    Можна у світі чимало зробити: 

          Перетворити зиму на літо; 

          Можна пізнати все таємниче 

          Та підкорити далеч космічну; 

          Можна характер свій подолати, 

          Штурмом вершини науки узяти; 

          Можна пройти крізь пустелі та хащі, 

          Тільки без мами не можна нізащо! 

          Все найдорожче, що є тільки з нами, - 

          Все починається з нашої мами! 

 

Пісня «Мама» 
В.1 . Мама, мамочка, матуся... Скільки ніжності, тепла і любові у цьому слові, що 

називає людину, яка для всіх найближча, найдорожча, найрідніша. 

У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пташиний спів, 

теплий весняний вітер приносить свято Матері. 

 

В.2  У кожній країні свято Матері відзначають давно. Щасливі ми, що воно прийшло, 

нарешті, і на нашу землю. Хай вічно живуть наші мами, а ми, діти, завжди 

залишатимемося перед ними в боргу. 

Мама — основа всіх основ. Вона народжує і виховує дитину, плекає, оберігає від біди і 

горя. Мама турбується увесь вік за дитину, проймається її болем на відстані. 

 

В.1. Слово "мама" росте разом з нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, 

розцвітає квітка, як тихо світить веселка і гладить по голівці рідна рука. Із букви-

краплинки і звуку-сльозинки народжується на світ святе слово "мамо", мовлене 

устами янголятка, і осяє хатину як дар Божий. Але цю мить не вловити, як і не згадати 

того дня, коли вперше над колискою нахилилась мати. Це - мить і це - вічність, бо мама 

завжди з нами,вона живе у нас, у наших дітях та внуках, в усьому нашому роді та 

береже нас і благословляє на добро.  

 

Уч. Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту. 

       Душа, мов калина, росте і цвіте від тепла, 

       Нічого не треба, нічого не хочу від світу, 

        Лишень аби мати на білому світі була. 

        Я часто ночами згадую знов 

         Дитинства сполохану казку. 

        Спасибі вам, мамо. 

        Спасибі вам, мамо, за вічну любов 

        І щедру незміряну ласку. 

        Схилялось над ліжком привітне чоло, 

         Дрімали натомлені очі... 

         Спасибі вам, мамо, спасибі вам, мамо, 

         за ваше тепло 

         І довгі недоспані ночі. 

 

В.2. "Мама" — це перше слово немовляти.Скільки ніжності в очах матері, скільки 

радості й тривоги за майбутнє малюка... Ореолом святості і вічної таємниці оповите її 

чоло.. Хай ця радість ніколи не затьмарюється бідою і лихоліттям. Нехай множиться 

наш славний рід! 

 

 

 

Уч.       Не забудь, дитино, рук ласкавих мами,    



 Що тебе купали, ніжили тебе,  

Над тобою чорні хмари розганяли, 

            Щоб цвіло для тебе небо голубе. 

 Не забудь, дитино, ті відважні руки, 

              Що тебе таємно в Божий храм вели, 

           Щоб хоча три слова з Божої науки  

        Місце в твоїм серці назавжди знайшли.  

        Не забудь, дитино, ніжних ручок мами,  

        Поклонись їм низько, притули до вуст!  

        І колись, дитино, і тобі так само 

       Твої діти з честю шану віддадуть. 

 

  Уч .     Коли б хто у світі  підрахувати міг 

            Всі сльози материнські на землі 

             Коли б хто біль, що знала кожна мати, 

              Розкласти міг на часточки малі,  

              Напевне, всім удосталь би дісталось,  

              Аби ж то кожен витримати зміг. 

 

В.1    Минають роки. Під покровом  і благодаттю Божою підростають діти. Та не меншає 

турбота про них. Моляться матері за діток своїх. У своїх молитвах щиро благають пречисту 

Діву Марію, щоб дала добро для своєї дитини. 

Пречиста Мати, Просять діти вірні, Сповни наші просьби, Сердечні, покірні. Мати 

Божа, Мати Єдина, І в тебе була люба дитина. Ти свого сина ревно любила, До 

свого серця щиро тулила. Тобі, о Мати, найкраще знати, Чим для дитини є серце 

материне, Добре, зичливе, Щире й привітне, Тому до тебе шлю ці молитви. Дай 

нашим мамам прожити в мирі, Дай їм здоров'я, додай їм сили, Щоб з нас потіхи і 

слави дожили. В здоров'ї тата й маму зберігай, Сестричці й братикові щастя дай, 

Зроби, щоб всі вдоволені були, На лихо-горе раду щоб знайшли. Благослови наш 

любий рідний дім І всіх-усіх, хто проживає в нім, І неньку нашу, і садок-розмай, І 

наш народ, і рідний край. На віки-вічні, Боже, прослави!  

В.2. Мама — всьому початок. Мама — берегиня роду людського. Незмірну любов, 

ласку, ніжність і тепло дарує вона своїм дітям, оберігаючи їх і дім. її святою завжди 

називали. Мама народжувала дитину, співала їй пісень, вчила добру і любові, навчала 

охайності, працьовитості.   У всіх піснях і заклинаннях бачимо матір — на зорях. І сама 

вона давно стала зорею незгасною, що світить звідусіль. Адже тільки мама залишиться 

символом рідного дому. 

 

Уч.    І де б не були ми в безмежному краю, 

          Нас кличе додому дитинство святе, 

          Де кожна пташина, як мати співає, 

          Верба і калина у лузі цвіте. 

          Де вся Україна - колиска любові 

          Із явора й дуба, з горіхових віт. 

          В устах материнських, у рідному слові 

          Шепоче молитву - душі заповіт. 

          Гойдайте веселку своїми серцями, 

          Гарячим цілунком торкніться хмарин, 

          Щоб сонце сміялось, умите дощами, 

          Щоб завше вертався до матері син. 

Пісня «Рідна мати моя» 



В.2. Велика любов до мами знайшла відображення у великій кількості звертань до неї: 

"мама", "матінка", "неня", "ненька", "матуся", "мамуся", "мамочка" — часто зі 

словами "рідна", "рідненька". Знайдімо ті чарівні слова, що зігріють материнське 

серце, загляньмо у її очі, торкнімося  її натруджених рук, і слова прийдуть самі. 

 

Уч.   Є немало мам на світі, 

         Мами добрі, мами світлі. 

         Та одна є наймиліша, 

         Хто така? Скажу вам я — . 

         Рідна матінка моя. 

         І коли згрубіла ваша мова, 

         їй здобудьте ласку із грудей, 

         Бережіть її від злого слова, 

         Бо найглибші рани від дітей. 

         Мати піде, в серці лишить рану 

         — Всохне корінь твій і верховіть. 

         — Заклинаю: бережіте маму!   

           Діти світу, матір бережіть! 

 

В.1 Найніжніші, найсокровенніші, найкращі слова ми бережемо в своїй душі для мами. 

Немає любові сильнішої від материнської, немає ніжності ніжнішої від ласки і клопотів 

материнських, немає тривоги тривожнішої від безсонних ночей і не зімкнутих очей 

материнських. Людство існує тільки тому, що існує материнська любов. 

 

Вірш: "Поклін матерям" 
Я вам вклоняюсь низько , матері, 

За ваші ніжні і невтомні руки, 

За те, що ви завжди на цій землі,  

Приходили до нас в часи розлуки. 

І ви вклоніться ніжно матерям своїм, 

Чиїм теплом навіки ви зігріті. 

Вклонімося за їхні руки, 

І за те, що просто вони є на світі. 

Вертаючи з віддалених країв 

Після тривожних мандрів і розлуки, 

Цілуймо руки наших матерів, 

Натруджені й ласкаві рідні руки. 

Ніщо не вічне, тільки матері 

Уже й тоді, як нікому стрічати, 

Допоки сонце сяє на вгорі, 

У кожного живе у серці мати. 

Уч.   Проведи мене, мамо, будь ласка, 

         Проведи до воріт. 

     Хай простелеться ніжність, мов казка,  

     Мені, рідна, услід. 

         Відгородить вона мене всюди  

     Від нещасть і біди. 

         Проведи мене, мамо, між люди, 

         В білий світ проведи.    

         Проведи мене, мамо, у далі, 

         Ген, у світлі краї.  

         І розвіються смуток й печалі, 

        І тривоги мої. 

        Буду знати: ти поруч зі мною, 

        Де б я лиш не була. 

       Ти зі мною, за мною, земною 

       Оберего моя. 



 

Уч.  Найкращі дні для наших матерів — 

       Це дні, коли щасливі їхні діти. 

       Від нас залежить, скільки днів таких 

       Ми можемо для Матері зробити. 

       Даруймо ж радість нашим матерям, 

       Бо їм турбот і горя вистачає. 

 

Уч.    Мамо рідна! Хай святиться твоє ім'я! 

          Всі квіти тобі складаю до ніг, 

         Хай скроні не сріблить завчасно сніг, 

         Хай обминають тебе печалі й журба 

         І многими будуть щасливі літа.  

 

В.1 Шанування матері — один з найсвятіших обов'язків людини і неоплатних боргів 

дітей. Вона нас зростила, виховала, навчила добру, леліяла, любила. І як же не 

відплатити їй пошаною, любов'ю, ласкою і допомогою. Чим більша наша любов до 

матері, тим світліше і радісніше наше життя. 

 

В.2. Проминуть роки. Мов лелеки у вирій, розлетимось ми з теплого маминого гнізда. 

Та щасливої погожої днини збере нас, мов чайка чаєнят, матуся до рідної домівки. І 

защебече, заговорить, заплаче мамина пісня у наших серцях. 

 

В.1 Озветься вона червоною калиною в лузі, стрункою тополею в полі, кучерявою 

вербою над водою, білокорою берізкою, вишневим цвітом, солов'їною мовою, пахучістю 

трав. І де б ми не були, нехай завжди до нас прилітають легкокрилі лебеді материнства. 

 

І мати молода, і сонце юне,  

І в неї на колінах немовля, 

 В прозорому повітрі, наче струни,  

Гудіння оксамитного джмеля. 

Прислухаюсь — співає колискову,  

Не знаєш, чи дитині, чи собі...  

І мати молода, і юне слово,  

І яблуні у вранішній журбі. 

Для мене багато не треба,  

Щоб ласку і добрість пізнати;  

Лиш просвіток рідного неба  

Та затишок рідної хати. 

Та житнього хліба шматок,  

Та цвіту, що сяє калиною,  

Та іскру краси твоїх дочок,  

Чорнявих царівен, Украйно.  

Лиш латочку рідного неба  

Та матері лагідне слово... 

 

В1. Задумаймося, а чи не завиняють часом перед своєю мамою діти, чи не бувають 

жорстокими, чи не забувають стежку до рідної домівки, чи не стають байдужими.  

 

В2.А якщо так трапилося, що ви завинили перед мамою, не втрачайте час, підійдіть до 

неї, поцілуйте, попросіть вибачення, і вам одразу стане легше на душі, а в маминих очах 

засяє посмішка. 

 

Пісня «Для мами»  Гурт «Тік» 



 
В.1  А ще до нас сьогодні завітали  теж не менш любимі люди – наші бабусі!  Вони 

невтомні трудівниці, скарбниці мудрості нашого народу, хранительки  звичаїв та 

обрядів. Бабуся! Скільки вона пережила, але яка ніжна і щира!  

В.2 Подивімося,  у бабусині очі. Які вони щирі! У них не побачиш ні лукавства, ні 

хитрощів. Це погляд добра і любові. Дорогі бабусі! За щоденними турботами ми не 

маємо часу подякувати вам за добро, яке ви робите для дітей, для внуків. Спасибі вам, 

дорогі наші! 

 Уч.  Моя бабуся люба, гарна, мила. 

         Вона найкраща від усіх людей, 

         І хоч вона вже трохи посивіла, 

         Але так щиро любить нас, дітей. 

         Бажаєм вам сто років жити, 

         Без сліз, без горя, без журби! 

        Хай з вами буде щастя і здоров’я 

         На многі літа, назавжди. 

         Хай в житті вам радість буде, 

         Процвітайте, як той цвіт. 

         Дай же, Боже, любим бабцям, 

         Многих, добрих, щасних літ. 

 

Уч.  Сміється сонце – я сміюсь, 

         Всміхається бабуся, 

         Я в добрі очі їй дивлюся – 

         Ніяк не надивлюся. 

         Хай вам сонце сміється, 

         Хай добро вам ведеться, 

         Хай годинник вам повільно лічить вік, 

         А Бог дарує многих, благих літ. 

 

В.2  Наше свято добігає  кінця. Тож бережімо своїх матерів, шануймо їх.   Давайте 

говорити своїм ненькам   ласкаві слова щоднини, щогодини,   полегшувати їх нелегку 

працю,  підтримувати у важку хвилину. Нехай наші   вчинки ніколи не засмутять серця 

наших мам. Зробимо їх щасливими! 

 

В.1    Шануйте своїх матерів. Чим довше житиме мати, тим більше  мудрості та 

душевної теплоти вкладуть вони у ваші серця.  Спасибі вам усім хто прийшов на наше 

свято, на своє свято. Хай вам  стелиться світла життєва дорога, хай у ваших оселях 

завжди лунає  веселий сміх та дзвінка пісня. 

Пісня  «Мамі» 

В.2  Материнська любов не знає кордонів страху, сумнівів, розрахунків. Вона очищає 

нас, зігріває, зупиняє нас перед безоднею. Мати – захист і притулок для дитини – вона її 

опора і совість. Все-все, що є в нас найкращого, все від неї, від рідної неньки. Як би 

далеко чи близько ви не були, завжди повинні відчувати серце матері, бачити її очі, які 

не досипали ночей, руки, які пестили вас у дитинстві, чиї кроки і душа завжди ідуть з 

нами життям, підтримують нас у годину радості й печалі. 


