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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 

Ведуча 1.   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. 

Ведуча 2. 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. 

 

Ведуча 1.  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‖.  

 

Ведуча 2.                        

  Мамі 

Дощі, що йшли багато днів,- затихли, 

І сонце день весни поцілувало. 

За вітром хмари чорні десь поплили, 

Земля в віночок пролісковий вбралась. 

Це мамин день, сьогодні в мами свято, 

Несем свої серця з любов’ю мамі, 

На світі слів прекрасних є багато, 

Але для неї їх усіх замало. 



Ми віддаємо маму в руки Божі, 

Він знає, як її нагородити, 

Він на стежках життєвих допоможе, 

І відповість на всі її молитви.      

 

Ведуча 1. На білому світі є слова, які ми називаємо святими. І один з таких 

святих, теплих, ласкавих слів — слово мама. Слово, яке дитина говорить 

найчастіше, — це слово «мама». Слово, при якому доросла, похмура людина 

посміхнеться, — це теж слово «мама». 

  

Ведуча 2.  Тому що це слово несе в собі тепло — тепло материнських рук, 

материнського слова, материнської душі. А що для людини найцінніше і 

найжаданніше, чим тепло і світло очей рідної людини, її любов? 

 

Ведуча 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 ви дружите, з ким спілкуєтеся, якщо вона цікавиться вашими справами, 

значить, вона любить вас і піклується про вас. Вона може вас і посварити, трохи 

«попсувати» вам нерви – ну й нехай. Це для вашої ж користі. Це  зрозуміло 

кожній розумній  і розсудливій людині. Ви ж повинні пам’ятати, що 

незважаючи на всі ваші провини, мами все одно вірять в вас, люблять вас. 

  

Ведуча 2.                           

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 1.  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 гіркій годині життя ви все одно 

пригадаєте про свою маму – найближчу і ріднішу істоту – і до неї звернетеся. 

  

Ведуча 2. 

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… 

Ведуча 1. 

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!!!  

 

Ведуча 2. 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. 

 



Ведуча 1. Любі наші матері! Будьте завжди гарними і коханими! Нехай ваші 

діти дарують вам силу і щастя! Життя триває, тому що на Землі є ви! 

  

Ведуча 2. І поздоровляємо 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! 

  

Ведуча 1.            

Турботи, клопоти, робота, діти — 

Усе встигаєте Ви зробити, 

А ми, чого гріха таїти, 

Не вмієм все це оцінити. 

Ведуча 2.           

 Якби зібрати всі слова землі, 

Ми вибрали прості і невисокі, 

Щоб ваші дні трояндами цвіли 

І не приходила ніколи одинокість. 

Ведуча 1.          

Хай тільки радість прикрашає дім, 

Хай ладиться і на роботі, й вдома, 

Хай вам завжди щастить в усім, 

І обминають горе, сум і втома … 

Ведуча 2.            

О Боже! Ти живеш над нами, 

Тебе благаємо в цей час: 

Пошли здоров’я нашим мамам 

І збережи ти їх для нас!!!  

 

Ведуча 1.  Дорогі батьки, любі наші матусі! 

Цього року ми взяли Гран-прі в обласному огляді учнівської художньої 

самодіяльності. 

Сьогодні наші найкращі пісні ми вплітаємо у вінок шани і любові до вас. 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


