
Сценарій святкування Дня матері на 
тему: 

«Як сонечко, рідна матінка» 

Дійові особи: 

Вчитель 

Ведучий 

Учні 

Дівчинка-українка — в українському національному костюмі. 

Мама, Син — бажано, щоб це справді були не актори 

Скоморохи — у вбранні з дзвіночками. 

Кухарчук 

Помічники 

Хлопчик-солдат 

Батько 

На сцені з двох боків стоять стільці: зліва — для дітей, справа — для їхніх мам. По 

центру розташовано три столи для конкурсів. 

На стінах прислів’я та приказки: 

 

Мати годує дітей, як земля людей. 

Мати сама не з’їсть, а дітей нагодує. 

Материнська молитва з дна моря підіймає. 

Мамина лайка — байка, а битва — молитва. 

Материна любов ніколи не змінюється. 

Мати однією рукою б’є, а другою гладить. 

Матері ані купити, ані заслужити. 

Діти заходять у зал і сідають. Мам поки ще нема. 

Вчитель 

Дорогі діти, шановні присутні. У переддень свята Жінки ми запросили вас на наше 

свято. 

 



Учень 1 

Мати іде, 

Всіх присутніх прошу я встати, 

Тихо іде 

У величній своїй сивині. 

Сонцем палить 

Слово ніжності й добрості «мати». 

Учень 2 

Через літа, 

Котрі крутять дорогу не раз. 

Шкода лише — 

Наші мами на світі не вічні, 

Часто вони 

Дуже швидко відходять од нас. 

Учень 3 

Руки її, 

Щоб добро голубіло в зеніті. 

Губи її, 

Щоб не гасла розрада і сміх… 

Всі ми, усі 

Материнським теплом обігріті… 

Учень 4 

Мати іде. 

Треба встати. 

Це стосується всіх. 

Матусі заходять до залу. 

Вчитель 

Слово «мати» — вічне й неповторне, як сонце. Земна жінка від Духа Святого 

народила Сина Божого. Своєю добротою, покорою, вознеслась над нами Божа Матір 

Марія, щоб заступитися за нас, щоб просити сина свого єдинородного простити наші 

провини. 

Заходить дівчинка-українка зі свічею в руках, співає пісню «Мамо Маріє». 

У мене — найкраща матуся, 

За неї до Тебе, Пречиста, молюся. 

Молюся устами, молюся серденьком 

До тебе, Небесна Ісусова Ненько. 



Благаю у тебе від серця сльозами 

Опіки та ласки для любої мами. 

Пошли їй не скарби, а щастя і долю, 

Щоб дні їй минали без смутку і болю. 

Рятуй від недуги матусеньку милу, 

Даруй їй здоров’я, рукам даруй силу, 

Щоб діток зростила і вивела в люди, 

Щоб ними раділа й пишалась усюди. 

За це ми складаємо в молитві долоні 

До тебе, Царице на сонячнім троні. 

Вчитель 

Мати — всьому початок. Мати — берегиня роду, домашнього вогнища. Сама вона є 

тим центром, який єднає всю родину. Коли її не стає, все в хаті розладжується. 

Недаремно один поет сказав: «Вмерла мати — погас вогонь, що грів усю хату…». 

Діти співають пісню «Три матусі» 

(слова Л. Полтави, музика В. Лепешка). 

Є у кожної дитини 

Матінка єдина. 

Та, що любить нас і дбає, 

Розуму навчає. 

Є у кожній дитини, 

Навіть сиротини, 

Наша Мати солов’їна — 

Рідна Україна. 

І у кожному серденьку 

Є і буде жити 

Божа мати — наша Ненька, 

Мати всьому світу. 

Учень 1 

Можна у світі чимало зробити: 

Перетворити зиму на літо, 

Можна моря й океани здолати, 

Гору найвищу штурмом узяти. 



Можна пройти пустелі і хащі… 

Тільки без мами не можна нізащо, 

Бо найдорожче стоїть за словами: 

«В світі усе починається з мами». 

Пісня «Маєш мати — шануй її свято» 

(слова В. Василашка, музика В. Карасьова). 

Маєш мати — шануй її свято!.. 

Богу Сину на вічнім путі 

Бог Отець на Землі вибрав Матір. 

Як же сину без мами в житті?! 

Маєш маму — тепло її хати 

Перейме щемні болі твої. 

Будь щасливим, щоб горя не знати, 

Бо те горе — на долю її. 

Вік матусі продовжити хочеш, 

Ощасливити далеч життя, 

Так живи, щоб не мусили очі 

Слізно з нами просить каяття. 

Учні вітають матерів вербовими котиками, власноруч виготовленими 

листівками. 

Вчитель 

Мама, мати, матуся! Скільки спогадів і тепла таїть це слово, бо ним ми звертаємось 

до найближчої, найдорожчої, найдобрішої, найкращої, наймилішої для нас людини. 

Діти співають пісню «Слово «Мама»» 

(слова В. Гринько, музика В. Лепешка). 

Ще в колисці немовля 

Слово «мама» вимовля. 

Найдорожче в світі слово 

Так звучить у рідній мові. 

Мати, матінко, матуся, 

Мама, мамочка, мамуся 

Називаю тебе я, 

Рідна ненечко моя! 

 



Діти підходять до своїх матусь. 

Учень 2 

Спасибі, спасибі, мами, 

Що ви тут сьогодні з нами. 

До вас перше наше слово: 

Мами, будьте здорові. 

Учень 3 

Спасибі, що так смачно годували, 

Що нас так пильно доглядали, 

Що, не стуляючи очей, 

Недосипали ви ночей. 

Учень 4 

Спасибі вам і за роботу, 

За руки ваші і турботу, 

За те, що кожен день і час 

Ви турбуєтесь про нас. 

Учень 5 

За доброту, за ніжність до нас 

Ми дуже вдячні вам в цей час. 

От тому вся дітвора 

Бажає мамам всім добра. 

Виходить хор, співає пісню «Люба матусю» 

(слова О. Бранець,музика М. Ведмедері). 

Учні запрошують мам на вальс. 

Люба матусю, дорожча за всіх, 

Щодня хочу чути твій радісний сміх. 

Для мене ти сяєш, як зірка вечірня, 

Тебе хай зігріє любов моя вірна. 

Приспів: 

Матусю, матусю, на радість живи, 

Любов і утіху щоденно неси. 

Тепло свого серця мені подаруй, 

Ніколи в житті не плач, не сумуй. 

Як вранішня пташка, 

Встаєш ти щоранку, 



Для мене і брата 

Готуєш сніданки. 

А руки невтомні твої золоті 

Завжди допоможуть мені у житті. 

Учень 2 

Наші любі, добрі мами. Насамперед, ми хочемо вибачитися перед вами за те, що 

іноді засмучуємо вас. Ні, ми не можемо обіцяти, що більше ніколи не провинимось, 

але можемо обіцяти, що з цього дня будемо менше задавати вам турбот, що з цього 

святкового дня ми будемо робити все, щоб ви частіше посміхалися. 

Учні (разом) 

Обіцяємо! 

Вчитель 

Дорогі матусі, ми з дітьми дуже старанно готувались до вашого дня та в дарунок 

підготували вірші, пісні, інсценізації, танці, смішинки. Просимо послухати, 

подивитись і оцінити наші старання. 

На сцену виходять Ведучий, Мама й Син. 

Син 

Я на ковзанку піду! 

Мама 

А коли до хати? 

Ведучий 

Тільки мама вміє так 

Лагідно співати. 

Син 

На ходу сніданок з’їм! 

Мама 

Так не слід робити! 

Ведучий 

Тільки мама може так 

Лагідно сварити. 

Син 



В снах літаю до зірок… 

Мама 

Час вставати, сину. 

Ведучий 

Тільки мама збудить так 

Лагідно дитину. 

Ведучий 

А зараз настав час інтелектуальної частини нашого вечора. 

Конкурс Зоряна година 

Запрошуємо сімейні дуети на їх робочі місця. 

Героїні якої казки один з овочів допоміг стати щасливою? (« Принцеса  на 
горошині») 

В якій казці прозвучали слова: «Я — не чарівник, я тільки вчусь…»? («Попелюшка») 

В якій казці зустрічається олень з вишневим деревом на голові? («Пригоди барона 

Мюнхаузена»). 

Ведучий підводить підсумок конкурсу. 

Ведучий 

Конкурс Тварини 

Я називаю тему «Тварини». По черзі один представник кожної команди називає 

тварину. Виграє та команда, яка назве тварину останньою. 

Ведучий 

І нарешті я оголошую останній конкурс, але він найприємніший і має назву 

Конкурс Смачного 

Всім відомо, що страви готуються за рецептом. Кожен сімейний екіпаж зараз запише 

свій рецепт страви, яка називається «Вареники з потрібкою». 

Кожній парі видається по одному аркушу паперу. Писати можна лише одне речення, 

потім треба загнути написане й передати дитині, яка також напише одне речення, 

загне та знову віддасть його матері. Так триває до тих пір, поки не дійде до місця, де 



написано: «В такому вигляді подати до столу». Три бали отримає та пара, у якої 

рецепт найбільш відповідає дійсності. 

Ведучий оголошує переможців, вручає сувеніри. 

На сцену виходять Скоморохи. 

Скоморох 1 

В наших мам сьогодні свято, 

Їх вітаємо усіх! 

В нас частівок є багато, 

А у мам веселий сміх! 

Скоморох 2 

Мамо, мамо! На роботі 

Дуже довго ти була! 

Наша киця вже в турботі: 

Чи ти «Віскас» принесла? 

Скоморох 3 

В кухні віник я шукав, 

У квартирі підмітав. 

Залишилося від нього 

Три соломини усього. 

Скоморох 1 

В перший раз всім на біду 

Вимив я сковороду. 

Потім татко тиждень весь 

Мив мене та плакав десь. 

Скоморох 2 

Затрималася бабуся, 

Став прохати я дідуся, 

Щоб він щось приготував. 

Дуже швидко дід втікав! 

Скоморох 3 

Підгоріли суп і каша, 

Сіль насипана в компот. 

Повернувся батько Саша 

Із відпустки до турбот! 

 



Скоморохи (разом) 

Ми частівки проспівали, 

Звеселили трохи вас. 

І усім, усім бажаємо 

Щастя, посмішок від нас! 

Скоморохи йдуть зі сцени. 

Ведучий 

Любі наші матусі й бабусі! Наші хлопці підготували ще один святковий номер. 

Входять хлопчики: Кухарчук — з черпаком; Помічник 1 — зі шваброю; Помічник 2 

— з дитячою коляскою, де сидить лялька; Хлопчик-солдат — з іграшковим 

автоматом. 

Кухарчук 

Буду мамі в допомозі, 

Буду добре працювати 

Дуже скоро буду в змозі 

Маму я нагодувати! 

Помічник 1 

Буду мамі в допомозі, 

Буду добре працювати. 

Дуже скоро буду в змозі 

Всю квартиру сам прибрати. 

Помічник 2 

Буду мамі в допомозі, 

Буду добре працювати. 

За маленькою сестрою 

Буду добре наглядати. 

Хлопчик-солдат 

А як буду я великий, 

Зберігатиму на світі 

Мир, безпеку і країну — 

Нашу рідну Україну! 

Хлопчики (разом) 

Ми бажаємо сьогодні 

Наших мам розцілувати! 

А тепер для вас ми разом 

Будемо танець танцювати. 



Діти співають пісню «Вітаємо маму» 

(слова, музика Р. Янковської). 

Кілька пар танцюють. 

Кухарчук 

Найбільший в світі скарб — 

Це матінка моя. 

Вона найкраща, наймиліша, дорога. 

Найкраща, дорога. 

Нехай роки біжать і підростаєм ми, 

Та для матусь залишимось дітьми. 

Нехай в серцях дітей 

Не остига любов. 

Ви до матусь своїх 

Горніться знову — знов. 

Нехай в серцях у вас 

Любов ота росте. 

Рідніше матінки не знайдете ніде. 

Ведучий 

Любі матері, доброго здоров’я, земного щастя. Хай біда й горе ваші родини обминає, 

а Мати Божа вас охороняє. Спасибі вам за участь у нашому святі. 

Вчитель 

Пам’ятаємо, любі діти, 

Пам’ятаємо завжди з вами, 

Що для нас в усьому світі 

Найдорожчі — наші мами. 

Нам, маленьким і дорослим, 

Все дають вони з любов’ю — 

Ніжне серце, світлий розум, 

Силу нашу і здоров’я. 

Хай усі запам’ятають: 

І листи, і телеграми 

Шліть туди, де їх чекають, 

Виглядають наші мами. 

Діти співають останню пісню «Мамо» 

(слова та музика В. Воробйової). 



Мама сіла у віконця 

Рано-вранці — у стола. 

І хвилює, наче сонце, 

Ця тендітна красота. 

Приспів: 

Я люблю тебе, мамо, 

Люба мати моя. 

Всі пробуджені трави 

Для тебе принесла. 

Щоб ступала ти м’яко 

По землі, по землі. 

І любов свою також 

Дарувала мені. 

В неї очі зовсім сині, 

Наче небо по весні. 

Підійди скоріш до сина, 

Міцно дуже обними. 

Приспів. 

Батько 

Пронеслися років моїх птиці, 

Та вертають на отчий поріг… 

Чом тривога в ясних зіницях, 

І на скроні стелиться сніг? 

Може, мало моєї любові?… 

Дні у далеч летять і летять. 

За дитинство моє казкове 

Мало й серце тобі віддать. 

І всі квіти в букет зібрати, 

Що під небом цвітуть голубим… 

Рідна мамо, матусю, мати, 

До землі я вклоняюсь тобі. 

Ніжні руки твої лебедині, 

Знай, ніколи мені не забудь. 

Всі стежки на моїй Батьківщині, 

Як до сонця, до тебе ведуть. 


