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[[[дц93ц! гост!!
БуАьте здоров1' щаслив|, багат|!
)(ай см|х лунае в ко>кн|й хат|!
Б!тае вас щиро - на1ш весь к.]1ас
(р.) |{рийм|ть поба)|(ання в|д нас.

1. |!о за свято навесн1

йи сщ|наем

в пертш| дн|?
€ка>ке Бова, сках{е Аня,
Бс1 малята ска)|(уть нам:
(р.) €вято на1пих лгобих мам!

2.

€н|>кок

на сонц| тане'

|[ов|щя запатшне!
€ьогодн| в мами свято'
(разом)Белике, весняне

!

3. Ёапровесн| бувае,
! роц| - т[льки раз,
1аке чудове свято,

(р.)умами|унас.
4.

з ва1шим святом
Бас в!таготь вс! малята!
йи вас мами зустр|наем
| в1ртпами | п|снями,
йи вас дуже вс|х кохаем
(р.)Ёалп| р|дн!, натп| мами.
-11тоб| ма1!1и'

[7 ]сня

<

1

ёравстпцйтпе,

з

ёравстпвуйупе лцам

5.3днем8Березня,

3| святом весняним'
3 перлпипли кв]тами в цей весняний нас,
йами нашл] лтоб|, мами натц| мил1,
(р.) ми в|тасм Бас!

6. йамо, тинаймил|тпа,

1и найгарн[тша, лгоба моя.
йамо, ти мос сонечко' 3|роика ясная, рад|сть моя.

7. 1и моя мила. Р|днесенька,
Аухсе тебе я лгоблго.
| цто весняну п|сеньчг,
-{, тоб1 мамо дар!о.

ьо >

|7!сня <[!есня о л'с!л'е))

8.

|[оц|лунк ами, о67ймами' кв|тками'
||обал<аннями 1 гомоном п|сень.
|{рив|таем на1шу р|дну, лтобу маму
9 велике свято _ мамин день.

9.

Р1атуся на1па - на1пе сонце миле'
€пасиб! вас _ низький укл1н.
3а вм|л1 руки, серце !!иРе,

)(ай дзвенить в!чно щастя дзв!н.
10.йашто лтоба, мамо мила,

йамо золотенька.
9 лтоблго тебе мацс!о'
9 хс |ще м€ш1енька.

1

1.йамо лтоба, мамо мила)

йамо дорогенька'

|и

для мене в ц|л1шт св!т|

Ёайкраща, р|дненька.

|2.Фбтйму тебе за лтийку,
|[ритултось до личка,
1и мене пригорне1п, лтоба,
9 тце невеличка.
[3.3нато я слово в ц|лому св|т|,
!{раще й тепл|гше в|д сонця | кв|т|в.
€лово це пестить, голубить | гр|е,
Б дутцу дитячу вселяе над1|.

14.€лово лягло у родинну основу'
€тало початком р|дно| мови'
|!омандрув€}ло в|д роду до роду,
[ осв|тило л}одину й природу.
{ай хсе це слово зав}(ди буд" святом
Будемо маму свого тпанувати

15.йоя хоро|па' до6ра,

А

н|>кна,

тако>к лаг1дна й прив|тна.

1ебе так лтобить твоя дитина|,
€в|ти >к мен[. -{,к сонце ясне'
9 щиро зичу тоб| щастя.

1!сня к о€ нечко вслл!хнулось
16.Р1атусто р|дна, я мол}ось за тебе.
[воя лпобов мене об|щ|ва.
Р1ен| в хситт| н|чого б|льгп не треба
.[[итп тибула б здорова\>кива.

\7.1ебе ц|луго

>

-

тоб| вк^]1оня}ось'
1 в|днуваго рук тво]х тепло.
Багато мам на св|т| та я зна}о:
[ако| ще н1 в кого не було!
|

(онкурсна програма
Бедуний
[орог| гост|, лгоб! друз|.йи рад! в|тати Бас у цьому святковому зал1.
Фск1льки у нас х<1ноче свято' то сьогодн| ми проведемо змагання
<<йолоденьких господарочок)).

€ьогодн| будуть змагатися 6 унасниць.
- Буль-ласка' <<йолоденьк1 господарочки> запро111уемо вас.

А суАити конкурси буле )кур| у склад|:
1.

2.

Бс! присутн| в зал| вбол|вайте за на1ших ма||еньких господарочок.
€ ятковий цей зал
в
Ёас ус|х об'сднав.
Б змаганнях в|н нин|
Ареного став.

!!рш в!тпання

\ай будуть

весел|
обличчя у вс|х;
[ев1з господарочок _
€притн1сть та см!х.

Б бол|ва-гтьникам в|рним

Беселий прив1т!
йи хочемо дут(е

вбол] в с!./!ьншкс!л'

€подобатись вс|м!
1 в|рим, що ви
[опомо>кете нашт!
1ршв!поання су0ёя;л, эюур!.
1.

|{овага вас, судд1!
|[рив1т вам, хсур1!
1а т|льки суворо'
Би нас не хсур|ть.

2.

1см|йтеся з того'
1!о викличе см|х.
(м|ятися голосно'
€уддям не щ1х.

Бедуний: А унасницям я хочу пов1домити, що найвищото оц|нкого буде
<<3

ба;ти>> |

побажати вс|м перемоги.

А зараз понинаймо,
Ёастав хсаданий час.
щир| вм!нгля,
{ай подиву!оть нас.
1 валп1

[

(онкурс (знайоппство

|насншця

}',|ё 1

€понатку вам представлк)сь я.
Фленка - ось мое |м'я.
Бесела д!вчинка та спритна.
1 ще по секрету вам ска)ку'
1!о на м|сц| на одному,
Айхвплинки не сиджу.
1сп|вати й танцтовати'

9

ще зм€|"лечку

лтоблто.

|насншця !Ф 2

9 Ёаталонка,

Фхочев1пколуяходх(у'
&1ам| помага!о.
А лтнивих не лгоблто,
3ав>кди ]х вп1знато.
|тоблто я музику й п|сн|,

танц}овати.
1!1р[я моя у хситт!,
-}1тоблто

3

учасницями

3п{агання>>

Артистко}о стати.
-1,кщо щапиться таке:
йр|я не зд|йснитьоя.
9 у гпколу при!ду,
й ту' буду трудиться.
|насншця )\|ё 3
3вуть мене |(ащуся,
[о роботи я беруся.
А л|нивих зневат(ато'
|арну вдачу ма!о'
3ав>кди я см|тося.

готувати |
||о господарству допомагати.
,{!внинка я невсидк)ча
-|[тоблто

Б!гато, стрибато, танц}о1о | сп]вато.
1а ще й в|ртпики ск.пада!о.

|насншця А|ё 4
йене звати 9нонка,
1епла крапелька. }0на панночка'
1{едрий дощику, щире л|тенко,
Рута прол!сок' дивна кв1точка.
1 послухато, 1 п|дтрима}о.
1увенер| посуд вими}о.
1уроки зроблто, | поратося,
Бтсе й до лк)стерка загляда!ося.
|насншця !Ф 5
$' доня - кв|точка
Ёайн!хсн|лпа Б1ронка
{|внинка _ краплиночка'

йамина перлиночка.
!{унер| - косички
|!е й рум'ян[ щ|чки.

|неншця !+/ё 6
А Аня, - Анечка.
9 матус| я слухняъ\а'
.(ома часу я не га!о
йамочц| допо1!1ага|о.
1_{о вясе вм|то, те й роблто.
Бо матус}о так лтоблто,
|{о й словами не ск€шати.
Фб|цяла !й сьогодн[ я гарненько виступати.

Бедутий: йолодц1 д|вчатка, з пер|шим конкурсом ми справились добре.
Бехай }ур! оц|нтое, а ми продов)кусмо дал1.

[[ конкурс (гиоя матуся>> ро3пов1с и про свою
1.

!ивлтось 1 не надивл}ося'

]!1ов ласт|вка моя матуся.

!

клопотах вона щоднини'
1 все для мене, А!\$ дитини.
[отус вдома сщави смачно'
1 унон| мен1 не лячно.
Бо знато, мама зав)кди поряд'
9к з1ронка у мами погляд.
2.

маму звати Алла.
3 велико{ букви д.]1'т мене л}одина.
йатусто лтоблто язатурботу й за ласку'
1 лгобов до не| н|коли не згасне.
3а !1тривоги | безсонн|| нон!,
А для тебе, мила' зроблто все' що схоче1п.
-{,к не буле ва}кко' вчитимусь я гарно'
1!об не червон|ла за мене н|коли.
1!1ото

э.

його маму звати Рая
Ауясе я лгоблто ]1'.
Руки мамин| ласкав|
Роблять зан1ску мен!.
-{,к вона готу€ гарно!
-!, допомагато.
1 рецепт торт|в 1 п|ци,
А втд мами знак).
йоя мама в гпкол!
вчителем працк)с.
Ёавчае англ!йсько|,
1{е й гарно м€!]-1}о€.
4.

йоя матуся -

це сщунка топо.]ш{'
1роянда ли!71на, св|тла, як весна.
1!оранку провод)ка мене до 1школи,
Благословля на навчання вона.

1}!аму

}м|е 1швидко чистити картоплто'
1орти смачн| в духовц| вип|кать.

\ я 7, мов неньку 9кра|н1,
-|1тобити бу ду й зав>кди 1шанувать.
5.

йоя мама добра, мила

.[{аг|дна, а ще й дбайлива
Бсе на св1т| зна вона

1мен| допомага.
|{рив|тайте ви т1 йоя мама - Ёатал|!
6.

маму звати Б]на.
$''
Ало секрету вам ская{у,

АРке маму

я лтоблто.

Бона в мене чепернунька,
1 красива й лаг|дна.
1{ар| оч| мас.

1моторна 1 тшвидка,
йов бшк|лка л|тае.

Бедуний: 3ак|нчився конкурс - послухаемо

)кур1.

[[[ конкурс

{!вната

напш!

_ майбугн! господин! проде1}[онструк)ть нам як вони
вшп!поть складати серветки.

[!внатпка працто1о7пь
Бедуний: |!оки д|внатка працтототь, давайте згадаемо присл1в'я.
[ра: <!1родов)!( присл1в'я>>.
1. Ёема того краму . .. (щоб купити маму)
2. Ёа сонц| добре сид\ти,...(а б|ля матер| добре экити)
3. йати одн|сто рукото б'е, ... (а другого гладить)
4. 9 кого с ненька' в того | . .. (гол|вка гладенька)
Беду*{йй: [{родов)куемо на1п конкурс
Фх | свято! "}1тобо так!
Ёе зак|нчиться н|як,
|{ро ваэкливе все забули:
!кра!нську кухн}о ! 9ули?

[!

конкурс (Бутербр'д''

Бедуний: учасниц| конкурсу |з даних продукт1в повинн| приготувати
викласти |х естетично на тар|лки.
€лово бутерброд прийтпло до нас з н|мецько] мови.
<бутерброд> означае - <<&|б з маслом>>
бутерброди

1

!

!

внатпка

2о /пу1о

7п

ь бутп

)/

переклад|

ер бр о ёш

Бедутий:
3агадка для вбол!вальник!в
{ зелен]й оболонц!, а всереёшн[ як сонце ? (кавун)
{!кавинка: [ля хсител|в африкансько| пустел| (алахар|' кавуни с
своер|дними <<флягами>) з водок). 1а не т|льки л}оди' а й зв|р| пустел| в|д
слона до митш1 знак)ть кавун | споэкива}оть його.
(!1р

о в о 0 шлл

о

п[ 0

су ллкш)

Бедуний:
1{а>куть що ми, укра|нц|, ]мо литце сш1о
1а мо>ке ще картопл}о з ог!ркошт.

1о просто зна}оть про нас мапо

-

Бо нав|ть на пороз| зустр|насмо
)(л|бом, с|ллто, ру1шником.
А в ко>кн|й хат| господин'т
Розставить страв на скатертин1
Б мак|трах' мисочках. !(ухлях,
1!о | французька ви1шукана кухня
|!еред укра|нськок) навкол|гцки впаде
€мачн|гшо] нешта н|де .

!

}(онкурс (улпоблений

салат>>
Фц!нпосться смак та ориг!нальн1сть подач!

1. €алат

<<Р[аскарад>>

|хсте д|ти

цей

с€ш1ат

|1[видко п|дростете.
(ей по:кивний (маскарад>'
Бсе ви тут знайдете.
1ут цибулька | яйце

Б|там|ни : А,Б,€.
1ковбаска, \,1айонез,
Рад| будете без ме)к.

2. €алат

-

<<.||агйний>>

к€ |льки страв смачних на кухн|,
йи готуемо 1цодня.
| а найб|ль1ше до вподоби,
Бам салатик <-}1аг|дний>>

3.€алат
}(охан[й птам}>
йи в|д моря )кивемо да.'1еко'
Б натп|й р|нц| водяться пи1пе карас|.
<<

&е

краб1в принесли нам лелеки'
|!об сапат ми зробили для вс|х.
Айтут., с|ль, майонез, кукурудза. . .
|{ригощаемо з мамо}о друз|в.

4.(,а лат <<Ф руктови й>>
Беремо )ковтого банана
1 апельсина трохи додаш1о.
1!е к|в| к|льцями нар|>кемо,
1!об кольору с€]_|{атик натш набув.
9у ' тепер' про головне скажу я'
|4оцрт в|зьму й стоди }к пок]1аду.
|{рищусиш1 зверху 1поколаАФй,
1 страва в)ке готова до в)кивання.

|!риемного смаку! €мачного!

Ба>касм друз| вам!

5. €алат <<Б!негретик>>
йи як щир| укра|нц|,

й ковбасу.
Але цей <Б|нещети>) апетитний
1ея< нашт буд" до смаку.
.[{тобишт с€|_по

6. €алат <<.}[овись рибко, велика й маленька>>
йи вс] лтобимо са]|ы[и !иво незвичайне.

1реба вм|ть фантазувати,
[отувать охайно.
й!й салатик дух{е добрий,
Б той )ке час простенький.
Разиваеться <<-[!овись, рибко' велика й маленько>

Бедуний: А зараз настав час реклами на на1пому свят1.
!{алина

Б|ля хати у садочку
)/ зеленому в|нонку,
)/ иервоному намист|
[|внинонька чепур иться.
1 зб|гатоться вс| д|ти,
|!об на не| погляд|ти.
3а намисто ко}кен смик
1а й укине на язик.

|!о це

д|ти? (щалина)

{то ]] в)!(ивае' н|коли не хвор|с.
Бс| }кте калину - червон1 корали,
|-{| кетяги небо | сонце вв|брали.
Ёапо]}ь матуся калиновим ча€м
Ёедугу ураз як руко}о зн|мае.

.{,блука
Б яблуках смачненьких
){овто-червоненьких
|(орист| багато
Бкте !х малята,
|!об здоров'я мати.
А щоб !х купити,
?реба до маг€вину
|[-[виденько сходити.
1}1ило
9к не булегш мити вуха'

\{ити вуха ко)кен день'
€танетш ти глухий мов пень'
Ёе потуе1п колисково|'
Ёе понуе1ц к€вки ново|.
1{об слух нуАовий мати
1реба з

@вуха

доглядати

Бедуний:
|[оки слухав я сид\в,
Аутсе ?сти захот!в!
|!об смачненьке щось зварити,
1реба бу льби начистити.

!1 конкурс

<<[то !швид!ше та економш]пше

очистить картоплину>>

Бедулий:
)(то смачного попо!в _
[ой одразу потовст|в!
Ёов| [! дзики пов|дпадали.
[а натш| д[вната вм|готь {дзики при1шивати. Ёумо, д|внатка,
пока>к|ть як ви вм!ете при|шивати цдзики.

у]п конкурс <<!1риш!ивання

ЁуАзик1в>>

Бедуна: Би сп|вали' готув€ш1и'
|удзики попри1пи ва]ти'
А у зал| не прибрали!
Фх | сором! Бо скр|зь тут
| см1ття, й пилтока, й бруд!
(хлопники по з€}лу розтрушту1оть по1пматований пап|р)

у||1 конкурс (<господарочка)>

насм|тили | втекли. 1а н|чого' зар€в д|внатка
пока)куть, як| вони вправн| господин|.

Фх ц| хлопц|!

-1,к завх<ди,

({тпо б]льшле назбшрае в 77.]!ас!пцкоц пляш1ку пап[рц!в)

Бедуна: Аа'т| в натп|й прощам! худо)кн'т самод1яльн|сть щуп п1дщимки.
1_{е батьки,6ратики, друз| на1ших у{асниць.

[[

конкурс

<<|1опелк)!шка>)

Ёа тар|лках - нас|ння кукурудзи' квасол|.
)(то тпвид1пе посортуе нас|ння.
(!ополаоаа вбол!вальнцк!в (п!сня' !панець'

в[рш,с)

-

1 бал)

)( конкурс (цегустатор1в>>

за смаком розр|знити сщаву | продукти
яких приготована ця сщава. |[ерев|римо, хто з на1пих г{асниць
1{оэкна господиня повинна

з
е

кращим дегустатором.
Розп|зна€1\,1о за смаком фрукти та овоч|.

(,1блуко, банан, л4орква, цшбуля, апельс11н, ое!рок)

)(1 конкурс (хто !швид!ше>
|{ооб|дали гарно. 1реба | водинки попити. )(то швид1ше вип'е
коктейль.

х!1 конкурс (<веселики

х||! конкурс

({омаппнс завдання)>>

<<|1рив!тання 3! святом весни 8
Березня>>
!7]сня 3.1у!ал!о!о

Фц!нки

)!(ур1. }[агород)!(ення

учасник!в

цей

Бчитель: {орог| гост|, ось | п|д!йтпло до к|нця на1пе свято. Б|тасмо
ще раз вс|х присутн|х } ц|й зал| ! баэкасмо:

щаслив|й ватп1й хат1
|!об ви вс1 були 6агат\,
|!об ле)к€|-пи на стол|,
||аляниц| не мал1.
]{'

|!об були у вас ковбаси,
йолоко'|салойм'ясо,
1млинц1 1пир1:кки.
1 пухнаст| пампутпки.
|!об були в сво|й осел|
1щаслив| 1 весел1.

1!об родила щедро нива'
1!об у хат1 все як сл1д
1!об дов|ку був щасливий
!кра]нський славний р|д

Бчитель: Бахсаго здоров'я' щастя, достатку' сонячно] дол|! {,ай
д1ти ! онуки зав)кди приносять вам т|льки рад|сть.

)(ай р|ко!о щастя ллеться
{,ай добро в с1м'] ведеться!
!,ай т<ивуть у серш| почуття глибок|,
\ай даруе доля 100 щасливихрок|в.

!''

ватп:

1--

\;"'

'

