
Мамо, рідненька 

(Сценарій родинного свята Матері) 

Святково прибрана актова зала школи. На стіні український килим, портрет 

Тараса Шевченка, прикрашений вишиваним рушником і його слова: 

Іна оновленій землі 

Брага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люди на землі. 

Столи, застелені вишитими скатертинами, розставленні у вигляді букви «П». 

По центру сидять господар і господиня. На столі: коровай та образ Матері 

Божої. 

Лунає українська пісня. Господар і господиня встають з-за столу з короваєм на 

вишитому рушнику, кланяються. 

Господиня: Добрий день, шановна родино! Переконана, що сьогоднішнє свято 

поєднає нас у велику шкільну родину. 

Господар: Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій, багатій землі у 

славній Україні. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. 

Господиня: Прийшов на нашу землю травень, оспіваний у піснях, гаптований 

солов'їними трелями і приніс поле давнє, прекрасне Свято Матері. 

Господар: Багато свят є в нашого народу Весна приносить нам ще одне – 

мамине. Це була завжди друга неділя травня. В цей день всі мами чули від своїх 

діток найкращі слова вдячності та любові і отримували в дарунок найчарівніші 

весняні квіти. А все ж таки, звідки походить це свято? 

Це свято прийшло до нас із США. У 1914 р. Конгрес США прийняв постанову 

про введення нового державного свята – Дня Матері. А спричинилося це 

зусиллями молодої американки Анни Джервіч. Вона втратила матір, смерть якої 

була раптовою і передчасною. Анна боляче переживала смерть матері і 

звернулася із листом до президента США, у якому запропонувала раз у рік, а 

саме напровесні, у другу неділю травня, віддавати честь і шану усім матерям 



Землі за їх працю і доброту. Нехай у цей день звучать найкращі побажання 

нашим наймилішим матусям. 

Господиня: Мамин день – це велике свято, адже все починається від мами, її 

пісні, доброї казки, ніжної колискової. І кожен несе в серці протягом усього 

життя цю любов. Кожен каже, що найкраща мати – моя мати. 

Виходять учні, звертаються до матерів. 

Учень 1: Мамо! Немає милішого слова, 

Ти ж бо життя і творіння основа, 

Пензель, перо надихались тобою. 

Вічна ти в пісні – з болем – любов'ю. 

Учень 2: Мамо люба, мамо мила, 

Звідки в тебе стільки сили, 

Щоби усіх доглядати, 

Одягати, годувати? 

Приголубити, навчити, 

Як посваримось – мирити? 

Ще й співаєш поле пісень, 

Як та пташка цілий день! 

Казку ввечері розкажеш, 

А сама не скоро ляжеш, 

Ще помиєш, прибереш... 

Звідки сили ти береш? 

Звучить пісня «Рідна мати моя» (сл. А. Малишка, муз. Майбороди) 

Учень 3: Руки ласкаві цілую, 

Скільки з них випито сили: 

Жали вони і косили, 

Прали і тісто місили... 

Скільки з них випито сили 

Руки красиві – цілую... 

Учень 4: Здолала усе й заспівала дзвінко 



Лиш ти, рідна мамо, Вкраїнська жінко! 

Зажинки святкуєш, мрій сієш барвінки 

Лиш ти, рідна мамо, 

Вкраїнська жінко! 

Зажинки святкуєш, мрій сієш барвінки 

Лиш ти, рідна мамо, вкраїнська жінко. 

Учень 5: Ти – вся у майбутнім, 

Не прагнеш спочинку 

Лиш ти, рідна мамо, 

Вкраїнська жінко! 

Ти ж слава хай лине 

Тобі, рідна мамо, 

Вкраїнська жінко! 

Учень 6: О мамо, мелодіями молодієш… 

Надійно торкатись твого плеча. 

Вже стільки вдіяла. 

Стільки ще вдієш! 

Ти гідна пісень. 

І пісні – звучать. 

Звучить пісня «Два кольори» 

(сл .Д. Павличка, муз. О. Білома) 

Господар: Як сказав поет Д. Павличко: 

Дня дитинства – наче плин води. 

Проліта дитинство, та в спадок 

Зостається після, повна згадок. 

Пам'ять зостається назавжди. 

Господиня: Думаю, усім нам сьогодні хочеться послухати мамину добру казку, 

що в дитинстві до кожного заглядала в «шибку сивими очима», і колискову, яку 

співала нам нянька. Ось ми її почуємо у виконанні нашої учениці та її матері. 

Виконується колискова пісня. 



Учень 7: Мати заходить у мир, 

Буде нам дихати, жити, 

Буде той мир боронити 

Мати – ЇЇ Величність. 

В її обіймах – вічність, 

Злита із мук і щастя. 

Мати усе їй дасть. 

Учень 8: Білий калач і суницю 

Мови казкову жар-птицю, 

Пісню, крилате кохання – 

Вічне і юне страждання. 

Учень 9: Дасть вона землю рідну, 

Землю зовсім не срібну, 

І не блискучо-злотну, 

Просто – жарку й холодну, 

З явором коло озерця, 

Ту, що Вітчизною зветься. 

Дасть і навчить шанувати 

Все, що зуміла дати. 

Учні виконують пісню «Виростиш ти, сину» 

(сл. В. Симоненка, муз. І. Пашкевича) 

Господиня: Особливо ніжно і тепло хочеться привітати всіх наших бабусь. 

Тому, що всі ми починаємо з них, тому що наші бабусі – найкращі, 

найлагідніші, найніжніші. 

Учень 10: Дай, бабусю, поцілую 

Сивину твого волосся, 

Теплим диханням зігрію 

Снігом вибілені коси. 

Може, і на них розтане 

Лоскотливий вітер срібний, 



Мов химерні візерунки 

На замерзлій вночі шибці. 

Учень 11: Люблю, Бога, тата, маму, 

Люблю всю родину, 

Люблю щиро нашу тиху 

Рідную хатину. 

Нема в світі друга, 

Як отець і мати, 

Тай милішої, як рідну, 

Не знайду я хати. 

Господар:  Скільки б тобі не було років – п'ять чи п'ятдесят, – завжди потрібна 

мати, її ласка, її погляд. І чим більша твоя любов до матері, тим світліше й 

радісніше життя. 

Учень 12: 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. 

Учень 13: З-за гір віє вітер, у степах повмирали морози, 

Шумлять осокори, весняно зітхають гаї, 

А мати рідненька стоїть на високім порозі 

Та й думає мати: «Як маються діти мої?» 

Учень 14: А діти світами, а діти у веснах та в зимах 

Прийдуть і скажуть: «Нам двері, матусю, відченіть» 

І доти всі діти живуть по світах молодими, 

Допоки чекають, допоки живі матері. 

Учень 15: Матусю, мамо, люба наша ненька, 

Тобі на свято квіти ми несли. 

Ти наше сонце – матінко рідненька, 

Ти над усе для нас, ти над усе! 

Діти дарують живі квіти матерям, бабусям. Звучить пісня у виконанні 



 П. Дворського. (Мама Марія). Виходять два хлопця і дві дівчини із запаленими 

свічками в руках і стають біля образу Матері Божої. 

Дівчинка 1: Пречиста Мати – 

Просять діти вірні – 

Сповни наші просьби 

Сердечні, покірні. 

Дай, щоб ми, невинні, 

У мирі зростали, 

Тебе й Твого Сина 

Завжди прославляли. 

Хлопець 1: Зволь нам, Мати Божа, 

Щастя й долю дати, 

Для рідного краю. 

Жити й працювати 

Дівчинка 2: Дай, щоби сповняли 

Заповіт Шевченка, 

Щоб цвіла у щасті 

Україна-ненька 

Зволь над нашим краєм 

Зіркою ясніти, – 

Просять тебе нині 

Українські діти. 

Хлопець 2: У здоров’ї тата й маму зберігай, 

Сестричці й братикові щастя дай, 

Зроби, щоб всі вдоволені були, 

На лихо-гoре раду щоб знайшли. 

Дівчинка 1: Благослови наш любий рідний дім 

І всіх-всіх, що проживають в нім, 

І неньку нашу, і садок-розмай, 

І народ рідний наш, і рідний край, 



І ті могили, що в полях стоять, 

І тих героїв, що в могилах сплять 

Під пишним кровом квітів і трави, 

На віки вічні, Боже, прослави. 

Хлопець 1: Молитва за батьків 

Всемилосердний Боже! Дякую тобі за наших батьків та за все те добре, що Ти 

нам подав через них. Вони виховують нас, навчають виконувати Твої святі 

заповіді, не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди шанувати й бути 

слухняними. А Ти, Господи, поможи нам у цьому Твоєю ласкою. Благослови їх, 

Господи, добром, здоров'ям та довгим і щасливим життям, хорони від злого, дай 

їм силу перемогти всі труднощі, діждатися втіхи від своїх дітей, а по смерті 

прийми їх і нас до небесного Царства. Амінь. 

Звучить пісня «Боже, вислухай благословення». 


