1

Україна, жінка, весна
Цитати: Україно – мамо. Сестро, жінко,
В'ється блискавицею твій стан.
Ти ж бо, Україно, українка,
Склала серденьком свої вуста.
Свято починають діти. Танець з рушниками.
Вчитель. Шановні батьки, діти, гості, запрошуємо вас на слово щире, на бесіду мудру,
на свято українське.
1. Добрий день вам, добрі люди!
Хай вам щастя-доля буде,
Не на день і не на рік,
А на довгий-довгий вік.
Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром.
Вчитель: Україна – золота чарівна сторона. Скільки ніжних, ласкавих, поетичних слів
придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть.
Діти розповідають вірші:
1) Буває, часом сліпну від краси,
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
Оці степи, це небо,ці ліси
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе моє – все зветься Україна.
2). Тебе не вигадав Тарас,
Бо ти можлива і без нього.
Та й Котляревський в перший раз
Не споряджав тебе в дорогу.
3). Тебе не вигадав ніхто.
З’явилась ти у день Творіння!
Благословив тебе Христос
На вічне щастя і гоніння.
4). Щодня благаю я Христа,
Аби не знала ти руїни…
Тебе не вигадав Тарас –
Завжди була ти, Україно!.
5). Мені все говорить щовечора ненька,
Що я українка, мов квітка пишненька.
І ось я віночок сплела, моя рідна,
Щоб ми уквітчали тебе Україно.
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6). Україно! Я краплина маленька твоя!
Хай скроні не сріблить завчасно,
Хай тебе обминають печаль і журба
І довгими будуть щасливі літа.
7). Люблю тебе, моя Вітчизно мила,
Твої поля і небо голубе,
Бо ти дала мені малому крила,
Та як же не любить мені тебе!
8). Люблю тебе я, мила Україно!
І все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
Я буду вчитись в школі на «відмінно»,
Щоб мною ти пишатися могла!
9). Люблю твої ліси, струмки, джерельця
І все-усе, що є в моїм краю!
Тепло долонь, і розуму, і серця
Я Україні милій віддаю!
10). Україна моя починається
Там, де доля моя усміхається,
І, як небо, як даль солов'їна,
Не кінчається Україна.
11). На землі великій
Є одна країна:
Гарна, неповторна,
Красна, як калина.
Вчитель: Кожна пора року дарує свою красу: весна – ніжні білі квіти, осінь – червоні
ягоди. Важко уявити сільське подвір'я, де б не ріс кущ калини.
Калину і до столу подавали,
Весільні короваї прикрашали.
Як символ долі, щастя і краси,
І чистої дівочої коси (слайди).
12). І живуть тут люди
Добрі, працьовиті
І скажу, до речі,
Ще й талановиті.
Вчитель:То скажіть же, діти,
Що це за країна?
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Разом. Наша велика славна Україна!
Діти співають пісню «Це моя Україна»
13). Ряст зелений, голубенький,
Виростай скоріше!
Я піду у ліс чи в поле,
Одягнусь тепліше.
Подивлюся, чи насправді
Вже весна настала,
З чим на свято вона завітала.
14). Чи цвітуть у лузі нашім
Котики барвисті?
Чи вдягли на свято верби
Золоте намисто?
Танець «Дівчина, дівчина юна весна». Заходить Весна.
Вчитель: Раді ми тебе, Весно, вітати!
Запрошуємо щиро на наше свято.
Весна.
Як тільки пісню я почула,
На свято ж зразу я прибула.
Та квітів на свято принесла багато.
Тож не потрібно вам більше сумувати!
Бо як приходить у гості Весна,
Радість з собою приносить вона.
До вас на свято я прийшла
І тепло всім принесла.
Я всміхаюсь сонечку:
– Здрастуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці
– Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюся,
Зичу всім добра!
Вчитель:
Люба Веснонько! Ми так чекали на тебе!
Дуже раді, що ти, нарешті прийшла
І настрій у всіх одразу ж став таким чудовим.
Весна: Є у мене три брати,
Їх, напевно, знаєш ти!
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Брат найстарший сік з беріз
В подарунок мені приніс.
Середульший – неба синь,
Перших квітів голубінь,
А найменший – буйні трави.
Як же звуть братів моїх?
(Березень, Квітень, Травень)
Заходять три місяці
БЕРЕЗЕНЬ

Що вище сонце – довші дні.
Зима ховається в барлогу,
А я сестрі своїй весні
Встеляю травами дорогу.
Ще не прокинувсь ліс від сну,
Ще ручаї стежки вивчають,
А вже берізоньки весну
Пташиним співом зустрічають.
КВІТЕНЬ

Я змалечку квіти люблю, як життя.
Їх знаю напам’ять, на дотик.
Вирощую, пещу, як мама дитя,
І дня не сиджу без роботи.
У домі без квітів, як без немовля.
Батьки в ньому, наче сирітки...
Я хочу, щоб наша планета Земля
Була дуже схожа на квітку.
ТРАВЕНЬ

– Я у весни – останній місяць.
Її я славлю, як поет.
І, мов художник-живописець,
Малюю травами портрет.
Ще й покриваю ніжним цвітом
Закучерявлені сади,
Щоб працьовиті бджілки дітям
Збирали сонячні меди.
Вчитель: пропоную пограти в гру «Весняні дарунки»
Допоможіть закінчити речення.
Весна дарує кожному
Що треба і що хочеться.
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Полям – … (сніги поталі),
Лісам – …( траву і листя),
Птахам, що повертаються
Дарує – …( рідні гнізда),
А мамам – … ( перші квіти),
Річкам дарує – … (воду),
Зернинам – ..( теплу землю),
А сіячам – …(роботу).
Вчитель: А чому коли приходить весна, у нас дуже гарний настрій?А це тому , що весна
приносить з собою не тільки сонечко і квіти, а ще й багато чудових свят!
( входить календарик )
Календарик:
Добрий день, любі друзі! Ось ми і знову зустрілись. Ви напевно здогадались, хто я, А
тім дітям, які нічогісінько про мене не знають, я розповім.
Хто у січні нагадає про Різдво Христове?
Новий рік зустріть бажає Весело й чудово?
З Великоднем привітає
І про Пасху розповість?
Хто нам літо відмикає?
Зацікавить і навчить
Добрий наш спостерігайчик.
Все дотепно розповість Календарик – Нагадайчик.
Отже мене кличуть Календариком – Нагадайчиком, і я розповім вам про свята які
наближаються.
(В слайдах празники)
Вчитель: Дякуємо тобі, Календарику, що нагадав нашим дітям про свята, які
наближаються. Я гадаю, що тепер вони про них не забудуть і обов’язково привітають
своїх рідних. До зустрічі!
Вчитель: “Я вас вітаю з березневим днем!
Єдине ціле:
Жінка і Весна –
найдосконаліше творіння світу!
Я – жінка! Я – весна! Я – доброта!
Вчитель: Жінка і квіти! Які вони схожі. Не випадково жінкам дарують квіти на знак
любові, поваги і дружби. Сьогодні, ми хочемо подарувати вам букети любові, добра,
посмішок, хороших слів, вдячності, тепла.
15). Усе від жінки мабуть почалося.
Найперша квітка, світанкова мить,
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І вічний рух, бо так вже повелося.
То хай її Господь благословить.
16). Жадана і ніжна, мила і велична
На протязі всіх незліченних літ
Будь, Жінко, завжди іменем окличним,
Тримай в долонях цей чарівний світ!
Вчитель: Жінка! Скільки в цьому слові ніжності, мудрості, сили і доброти. В пошані
схиляємо голови перед тобою, Жінко. В тобі поєдналося все прекрасне, добре і чисте.
Сьогодні нікого не здивує той факт, що жінка – це і керівник, і політик, і охоронець,
бізнес-леді, і банкір, і..., і... Але ким би вона не була, рано чи пізно їй необхідно
навчитися поєднувати професійне ремесло з високим призначенням на Землі.
17). AVE , жінко, – запорука добра,
Злагоди, щастя, кохання.
AVE, квітко, – подруга, сестра.
AVE , мати! Твоє слово останнє.
Вчитель: Жінка, ким би вона не була, якою б професією не володіла і які б суспільні
вершини не долала, залишатиметься завжди, насамперед, зачинателькою роду. Матір – її
сутність. Матерів мільйони, але кожна – єдина. Саме їм, найріднішим, наймилішим,
присвячуємо сьогодні наші найкращі слова і найніжніші почуття.
18). Мамо! Найдорожче слово у світі!
Де б не був ти, що б не робив,
Вона завжди тебе зігріє.
Ніжним серцем, відданим тобі.
19). В день такий приносять діти
До матусь любов свою.
Подарунки їхні й квіти,
Кажуть : « Я тебе люблю!»
Вчитель: Колискові вечорами
Нам співали наші мами.
А тепер пора і нам
Заспівати для наших мам.
Гумореска:
Автор:
Мати гримає на сина:
Мати:
Ледар ти, а не дитина!
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Завжди ходиш руки в брюки,
Ловиш гави на уроках.
Син:
– Це неправда! – каже Слава,
Де ж у класі взятись ґавам?
Запитайте у Наталки
Я ловлю її шпаргалки!
Вчитель:
Як працюють на уроці Слави і Наталки
Найкраще знають наші вчителі
20). Зірки естради вас вітають
Із жіночим святом.
Найщиріше вам бажають
Усмішок багато.
21). Усміхайтесь, наші любі,
І живіть щасливо.
Хай в сім'ї затишок буде
Й на душі красиво.
22). Ми вас зі святом привітаємо,
Хай вам стане веселіше
І від пісеньки тепліше.
( діти співають пісню «Вчителі, вчителі, в школі все життя минає»)
23). Першу вчительку свою
Ми також вітаємо,
І найкращі побажання
Ми їй посилаємо.
24). Швидко щоб перевіряла
Наші всі завдання,
Не сиділа над книжками
Звечора до рання.
Вчитель: Я би хотіла повторити ще раз слова, які вже сьогодні прозвучали. І саме
ними закінчити наше свято.
Будь, Жінко, завжди іменем окличним,
Тримай в долонях цей чарівний світ!
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На цьому наше свято завершилося. Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, радості
й вічної молодості! Нехай у ваших домівках панують спокій і затишок! Нехай ваше
життя буде безхмарним, доля – щасливою!
Дякуємо за участь у святі!

