
              «Карлсон вітає матусь» 
                                              Хід свята. 

Заходять під музику вихователь  та діти ведучі. 

Вихователь: Дорогі жінки, посміхніться, бо тане сніг і щастя падає до ніг. 

                        Нині ваш весняний день – квітів, сонця і пісень! 

                        Хай теплом зігріє він дружби радісні хвилини, 

                        Принесе, як дар- любов! Посміхайтесь знов і знов! 

Ведуча дівчинка 1:   Теплий промінь березневий розбудив дзвінку весну, 

                                    Ароматом перших квітів день святковий огорнув 

Ведучий хлопчик 2: Він вітання наші щирі передасть всім мамам милим, 

                                    Щоб жили в добрі і мирі, щоб здійснились ваші мрії, 

                                    Щоб коханими були, щоб у радості цвіли! 

Вихователь:  І у цей святковий день малята 

                         Вітають  мам своїх зі святом! 

Забігають діти в зал(з квітами)                                                           

1 дит.:  А у нас сьогодні свято, чути музику і сміх, 

              Зараз будемо вітати матусь наших дорогих! 

2 дит.:  Сьогодні в залі світлій зібрались ми із квітами, 

              Веселі посмішки, пісні ми нашим мамам принесли. 

3 дит.:  Дзвенять, шумлять струмочки, співають тут і там, 

              Прийшло весняне свято до наших любих мам! 

4 дит.:   Ми маму нашу рідну сьогодні привітаємо, 

               Про маму нашу любу ми пісню заспіваємо. 

5 дит.:   Слухай нашу пісеньку, матуся, мила, 

               Будь завжди здорова, будь завжди щаслива! 

Пісня – танок «Це вона, це вона люба веснонька – весна!» 

6 дит. :Із весняним святом, із кінцем зими, 

             Любу нашу маму, привітаєм ми. 

7 дит.: Найбільший скарб у світі – це матінка моя! 

              Найкраща, наймиліша, рідненька, дорога! 

8 дит. :Спасибі, мамо, знов і знов 

              За твою ласку і любов! 

9 дит. :Сьогодні для вас гарна пісня лунає, 

              І кожен із нас мамі шану складає. 

10дит. :Спасибі, рідненькі, говорять вам діти, 

             За те, що ви є кращі мами на світі. 

Пісня «Тільки мама» 

 По закінченні таночка діти сідають на стільці. 

Під звуки дирчання моторчика, до зали  забігає Карлсон.  

Ведуча:  Чи це дійсність чи це сон, чи якась примара? 

                Може у садок до нас залетіла хмара? 

                Чи може привид тут літає?А може, НЛО?..(озирається) 



                 Я ніяк не зрозумію, що ж це тут було? 

            Годі, Карлсоне, кружляти, зупинись, не метушись! 

                Тебе не можна не впізнати, до нас ти прилітав колись! 

Карлсон:  Так-так, я дуже знаменитий, 

Шлю усім палкі мої привіти. 

Завжди веселий, всім помітний, 

Тому мене так люблять діти, 

А також жінки всього світу. 

Малята, ви ж зі мною будете дружите?  (- Так) 

Ведуча:  Звичайно, Карлсоне,ти наш дружок найкращий! 

Тобі присвячується  пісенька дитяча! 

Пісня «Смішний чоловічок» 

Карлсон: Це так, я смішний і завзятий,   умію жінкам догоджати, 

В кишенях цукерки тримаю, жінок залюбки пригощаю! 

Дістає  льодяники і пригощає жінок у залі. 

Карлсон: І для матусь сюрприз у мене є!  

                  Це крапельки-краплята,маленькі дошкільнята, 

                  Веселу пісню зараз задзвенять  і матусь розвеселять! 

Вибігають краплинки 

Краплинка 1:Ми-  гарні краплинки,яскраві усі! 

                                Здивується кожен нашій красі! 

Краплинка 2:Щоранку в таночку ми дружно кружляємо 

                                 Пісню веселу  для матусь  співаємо! 

Пісня-танок «Краплинки» 

Карлсон:І для Вас,малята я теж в подарунок приніс ось ці яскраві й 

різнокольорові краплинки!(відерце ,в якому лежать краплинки,підкидає 

вгору,краплинки розлітаються на килимку в різні сторони) 

Ой,щось я не те зробив !Малята,допоможіть мені їх зібрати! 

Гра «Збери краплинки за кольором»(Карлсон роздає 4 дітям відерця 

жовтого,зеленого,червоного та синього кольору,а вони збирають краплинки 

за кольором відерця) 

Ведуча:    Мами ваших мам – то бабусі. 

                  Тож і їм сьогодні щирі вітання. 

Вибігають діти. 

1 дитина  :Свою бабусю знаю  я вже тривалий час.  

Веселу вдачу має і дуже любить нас.  

2 дитина:  Замислиться бабуся, зажуриться на мить , 

                    А потім знов сміється, ласкаво гомонить.  

3 дитина:  З бабусею своєю дружу давно-давно, 

І ми — скажу вам — з нею в усьому заодно.  



4 дитина: Вона, моя бабуся, найкраща у житті, 

                   А руки у бабусі —  ну просто золоті.  

Пісня «Бабуся» 

Карлсон: Усім бабусям дорогеньким 

Я так дякую красненько. 

І  з ними радо подружусь, 

Смачним варенням поділюсь. 

Гра  «Скуштуй бабусене варення» 

(Карлсону  та 3-4 дітям  ведуча пропонує  визначити на смак з чого зроблене 

варення) 

Ведуча:  Ось діточки своїх бабусь з святом привітали, 

Чудові вірші й пісеньки усім подарували. 

А ти, Карлсоне, вмієш компліменти жінкам говорити? 

Карлсон:  Ще б пак! Погляньте, як гарненько я можу жінкам догодити. 

(Підходить по черзі до кожної виховательки) 

Карлсон:  Дозвольте вашу ручку, пані Тетяно, ви сьогодні дуже чарівна. 

Пані Крістіні  мої шанування і найкращі святкові вітання. 

Ведуча:  Ну, Карлсоне, ти джентльмен на 100% 

І знаєш безліч компліментів. 

От тільки капелюха і тростини не вистачає! 

Ці речі кожен джентльмен з собою має! 

Карлсон:  То не біда,я ж чарівник і маг, 

                  Казкову силу маю в руках!(виносить чарівний пакунок) 

                   Бам –барабан,бух-бух-бух… 

                  З’явіться тростина і капелюх!(дістає ці речі) 

Ведуча:  Оце ти так постарався,добре попрацював, 

                   Тростину й капелюха за мить начаклував! 

                   Тепер наші хлопята мріють теж джентельменами стати! 

Карлсон:  Любі друзі джентельмени,всіх запрошую на сцену! 

                   Капелюхи візьміть і танок свій розпочніть!(Ведуча та Карлсон 

розтавляють стільчики для таночку) 

Танок «Джентельменів» 

Ведуча: Наші хлопчики справжні джентльмени, вони ніколи не ображають 

дівчаток, а навпаки поважають, захищають, зі святом весняним вітають.І ви в 

цьому зараз переконаєтесь!Ось на нашій галявині виросло багато 

квітів(розкладує 10 квіточок)Зараз наші хлопчики їх позбирають і дівчаток 

Єву і Настю привітають! 

Гра «Привітай дівчинку зі святом» ! 

(2 команди: 1-ша-джентельменів,2-га-козаків) 



Ведуча:   Любі бабусі і мами! 

                 Тепло і радість дарують вам діти. 

                 Вони – ніби сонечка весняні квіти. 

                 Навіть, якщо смуток підкрадається, 

                 Вони вас обіймуть – ви лагідно всміхаєтесь. 

Карлсон:  В день оцей святковий, чудовий. 

                  Нехай вам сонце ллє тепло до ніг, 

                  Радості вам, щастя і здоров’я! 

                   На роки, на довгий, довгий вік! 

Пісня «  Неба вам ясного» 
Ведуча:Дорогі діти! Настав час подарувати нашім мамам подарунки, які ви 

зробили власними руками. 

1 Дитина : Ми зробили подарунки, для бабусь і мам. 

І сьогодні , в день святковий, подаруємо їх вам. 

2 Дитина : Ми дуже вас любим і дякуємо знов 

За вашу турботу, за вашу любов!!! 

3 Дитина :На світі добрих слів чимало, 

                    Але одне — краще  за всіх. 

4 Дитина: Просте, чудове слово — «мама» 

                    Тримаємо в серцях своїх.  

5 Дитина: Тож сьогодні ми хочем Вам «спасибі» сказати  

                    За недоспані ночі,  на тривоги багаті. 

6 Дитина: Побажаєм вам сто років жити  

                    Без розлуки, без журби і сліз!  

7 Дитина:Хай із вами завжди буде щастя,  

                    А також здоров'я — цілий віз. 

Вихователь : Зі святом весни ми усіх вас вітаємо,  

                        Щастя і успіхів щиро бажаємо,  

                        Вдачі, кохання, здоров'я, тепла,  

                         Нехай всі незгоди згорають до тла,  

Карлсон:  Щоб тільки добро у житті велося,  

                  Хай збудеться все, що іще не збулося!  

                  Зі святом! 

Діти дарують подарунки матусям .Ведучі запрошують на святкову 

фотосесію. 

 


