
                        «Квітка Щастя!» 

     Свято для старших груп  підготувала музичний керівник Соломко В.О. 

Програмовий зміст: 

Сприяти емоційно-позитивному сприйманню святкових подій, розвиткові позитивних 

особистісних рис і здібностей дітей засобами музичної діяльності; 

Реалізувати запити і творчі здібності дошкільників; 

Виховувати любов і повагу до найріднішої людини – мами, бажання їй допомагати, 

радувати її; 

Розвивати почуття товариськості, колективізму; 

Підвищити рівень самооцінки, самозначущості дитини за рахунок реалізації виконавських 

та імпровізаційно-творчих здібностей дітей і отримання позитивної оцінки за їх 

результати.  

 

 

                                        Хід свята. 

Під музику заходять діти ведучі. 

Ведучий: Весна і мати. Що в них спільне є, 

                 Що жінку ми порівнюєм з весною? 

                 Бо кожна з них у світ — життя дає. 

                 Весна — Землі, а мама — нам з тобою.  

Ведуча:    Весна і мати. Що в них рідне є, 

                 Що так одвічно їх обох єднає? 

                 Бо кожна з них тепло й любов дає, 

                 Нічого узамін не вимагає.  

 Ведучий: Весна і мати — вічне джерело 

                  Усього сущого, що в світі процвітає. 

 Ведуча:   Від них обох іде живе тепло. 

                 І це весну і матінку єднає 

 Ведучий : І у цей святковий день малята 

                    Вітають  мам своїх зі святом! 

 

Під святкову музику на центр музичної зали виходять хлопчики. 

1 ХЛ: Увага всім! Прийміть вітання і наші щирі вшанування! 

          Сьогодні ми всім чоловічим складом до Вас на свято завітали радо! 

2 ХЛ : День сьогодні дуже гарний,зустрічаймо свято славне- 

            І весни початок,і жіноче свято! 

3 ХЛ : В цьому залі так багато любих і бабусь , і мам, 

            Тож дозвольте розпочати- свято це даруєм Вам! 



4 ХЛ : Але є в нас в дитсадочку ще й подружки милі- 

            Всі вони такі розумні! А які ж красиві! 

5 ХЛ : Здогадались ,хто такі у садок із нами ходять? 

            Хто без дзеркала і бантів собі місця не знаходить? 

6 ХЛ : А якщо серйозно,хлопці, в нас дівчатка-кращі в світі! 

            Любі донечки для мами…Зустрічайте-Ваші діти! 

Під музику заходять дівчатка! 

1 дівчинка : Ми- любі донечки у мам,й сьогодні свято у всіх нас! 

                      Вітаємо матусь,бабусь,бо дуже любим Вас! 

2 дівчинка : З Днем 8 Березня, із святом весняним,  

                      З першими квітами в цей весняний час,  

                      Матусі  наші любі, бабусі  наші милі,  

РАЗОМ:       Ми  вітаємо Вас ! 

3 дівчинка: Я не знаю, мама мила, що тобі і побажати: 

                    Перш усього – щастя, сили  і  здоров’я  всім у хаті. 

4 дівчинка: Щоб жили ми всі у згоді, як ти нас завжди учила. 

                    Щоб твоя усмішка гарна нас, як сонечко, всіх гріла. 

5 дівчинка: Наймилішим нашим мамам заспіваємо пісень, 

                     Щоб чудове їхнє свято було радісним в цей день! 

Пісня «Мама» 

6 дівчинка : У день такий приносять діти матусям всім любов свою! 

                      І в подаруночках і в квітах їм кажуть:» Я тебе люблю!» 

7  дівчинка: Даруємо Вам,любі ненькі, любов сердець своїх маленьких! 

8  дівчинка:  Прийміть цей подарунок невеличкий, 

                       Й до нього –ніжний поцілунок в щічку! 

«Танок з кульками-сердечками»(сідають на стільчики) 

Ведучий: Матусь нам треба привітати.А що ж нам їм подарувати? 

Ведуча:  Влаштуєм матусям веселе гарне свято, 

               Їм квітів подаруємо багато-пребагато! 

Ведучий:  Я чув що є країна Квіткової Феї, 

                  Що ростуть  там дивні квіти:троянди,лілеї… 

                  Що росте там дивна квітка пречудова, 

                  Квітка Щастя-дуже гарна,розкішна,казкова!  

Ведуча: Як би ми змогли дістати квітку цю красиву 

               То матусенькі були б усе життя щасливі! 

Ведучий:  Я знаю, Весна нам в цьому допоможе 

                 І відшукати квітку зможе!(Кличуть!) 

Під музику заходить Весна. 

 Весна: Я-Весна  до вас прийшла, сонце ясне привела. 

                        Тепле, сонячне проміння збудить в лісі всі творіння, 

                        І струмочок чистий, і лужок привітний, 



                        На галявці квіти, щоб раділи і дорослі,й діти! 

Ведучий:Чарівна Весна,лагідна,хороша, 

                Допоможи нам,дуже тебе  прошу! 

Весна:Що сталася? Що Вас турбує,друзі? 

Ведуча:Хотіли б в подарунок Квітку Щастя для матусі! 

Весна: Це дуже гарний вибір,я Вам допоможу. 

             І як дістатися до неї радо підкажу! 

             Ось мапа .(показує)По ній ми підемо і Квітку Щастя знайдемо! 

             Спочатку треба опинитися на лузі(показує на мапі луг) 

             Для цього всі закрийте очі,друзі 

             Нам гілочка чарівна допоможе, 

              Перенести туди  нас швидко зможе! 

              Гілочка чарівна,допоможи на лужок усіх перенеси!» 

            (Весна промовляє слова з дітьми разом,взмахуючи гілочкою) 

            А на лугу метелики кружляють ,всіх про весну сповіщають! 

Пісня- танок «Метелики» 

Ведучий: Нарешті до Країни Квітів ми дісталися, 

                 Здобути Квітку Щастя намагалися! 

Ведуча: В Країну Феї Квітів теж прийшла Весна! 

               Назустріч вийшла Фея.Радіє нам вона. 

До зали під аудіозапис, танцюючи, заходить Фея Квітів, тримаючи в руках корзину з 

квітами..  

Фея: В Країні своій я Вас рада вітати!Я знаю-в садочку у Вас гарне свято! 

          На Вас я давно вже чекаю,матусям дарунок я маю! 

Фея виносить Квітку Щастя. 

Фея : Це Квітка Щастя дивовижна!І аромат ії чарівний,ніжний! 

          Цей аромат- любов,яка наповнює серця! 

          Любов матусі до дітей і ій нема  кінця! 

          А хто чарівний аромат цей відчуває,той щастя на землі безмежне має! 

         Але для того,щоб отримати цю квітку,повинні ви завдання виконати,дітки! 

Ведучі разом: Ми згодні! 

Фея :Я можу квітку цю віддати тільки дружнім,бадьорим,завзятим! 

Ведучий:Та це ж усе про нас- бадьорі ми й завзяті! 

                Ми радісно і дружно танцюємо на святі! 

«Танок джентельменів» 

Фея :А чи любить кожен з Вас свою матусю?(Так!) 

         А чи допомагаєте  ій?Доведіть це ,мої маленькі друзі! 

Гра «Помічники» 

Конкурс для мам: 

“Впізнайте себе в малюнках своїх дітей”. 

Фея : А тепер із словами вдячності і любові  



           До бабусь звенутися готові. 

Під музику вибігають діти. 

1 Д: Руки бабусі-щедрі,робочі 

        Втоми не знають зранку до ночі. 

2 Д: Руки бабусі-добрі ,ласкаві 

        Всюди в пошані,всюди у славі! 

3 Д:  Зранку й до ночі трудиться бабуся, 

         В неі я охоче працювати вчуся! 

4 Д: У святковий день жіночий,тількі я розплющу очі, 

         До бабусі побіжу,привітаю і скажу, 

         Що люблю ії без тями,бо піклується за нами! 

5 Д:  Бабуля смачненьким годує,зі мною в ігри грає, 

         Перед сном казки цікаві читає. 

6 Д: І щодня тобі охоче ,не лише у день жіночий 

        Будем про любов казати і пісню дарувати! 

Пісня «Моя бабуся» 

Фея: Ви мені ,діти добре показали,що шлях далекий недарма подолали. 

         Ви дуже любите матусю і бабусю,тож Квітку Вам дарую,милі друзі! 

Фея віддає квітку ведучим,а саме йде. 

Ведучий:Матусі! Дозвольте Квітку Щастя Вам подарувати, 

                Всього найкращого в житті Вам побажати! 

Ведуча: Щасливі будьте,гарні і здорові, 

              Хай дітки виростають в радості й любові! 

Пісня «Тільки мама» 

Дитина 1: Любі наші мами! Зізнаємось без прикрас – 

                   Ваше свято найрідніше, наймиліше є для нас!” 

Дитина 2 :Милі наші матусі, сестрички та бабусі! 

                    Хочемо вас привітати і солодко поцілувати! 

Дитина 3:  Ця Щастя Квітка – це перший подарунок, 

                     Є і другий – в щічку поцілунок, (повітряний поцілунок) 

Дитина 4: Є і третій – той, що ми для мами 

                    Малювали й клеїли старанно! 

Дитина 5 : Для усіх бабусь, для милих мам 

                    Подарунок кожен зробив сам. 

Дитина 6 : І якщо сподобалась вам наша подорож-казка, 

                     Подарунки ви прийміть, будь ласка! 

Діти вітають матусь та бабусь зі святом 

Вихователь 1: От і скінчилось свято! 

                          Вам хочеться ,жінки, від серця побажати 

                          Здоров’я і краси,терпіння й доброти, 

                          Щоб завжди Ви посміхались й діточками милувались! 

Вихователь2:  В день оцей святковий  нехай вам сонце лл`є тепло до ніг. 

                          Радості вам щастя і здоров`я на роки, на довгий, довгий вік! 

(Ведучі запрошують на святкову фотосесію) 



 

 

 

 

 

. БАБУСИНІ КАЗКИ 
 
а) Чарівна скринька. 
б) Казкове лото. 
 
За голубими вітряками, 
Де скачуть кники баскі… 
Десь у траві, під лопухами 
Живуть бабусині казки. 
 
А живуть вони в “Чарівній скриньці”. Цей конкурс, друзі, підготували для вас ваші бабусі. 
 
-Дорогі, наші онуки! Коли ви були зовсім маленькими, ми вам розповідали багато казок. У цій 
скриньці сховані речі, що нагадують про їх зміст. Відгадайте які казки у скринці? 
Багато лісових горішків (“Казка про царя Салтана”) 
Уламок дзеркальця. Хто в нього погляне - злим стане. (“Снігова королева”). 
Золоте яєчко. (“Курочка Ряба”). 
Колобок. (“Колобок”). 
Гарна квітка. (“Червона квіточка”). 
 
Відгадай повну назву казки: 
- “Сивка…” 
- “Коник…” 
- “Мороз…” 
- “Гуси…” 
- “Бременські…” 
- “Зайчаткова…” 
- “Гидке…” 
- “Лікар…” 
- “Квітка…” 
 

Хлопці разом- Приготуйте свої вушка. 

Ми даруєм Вам частушки! 

Волошин Д. .Колектив наш чоловічий 

Готував частівки сам, 

Щоб всміхнулися обличчя 

Наших кращих в світі мам! 

Коломієць С.Я для мами так старався, 

Зранку чаю наварив, 

А як ґудзик відірвався. 

То я сам його пришив! 



Фащевський М. То хіба це допомога? 

Я для мами посуд мив! 

Потім вимив ще й підлогу, 

Всіх сусідів затопив! 

Пісний Ж. Я для мами теж трудився, 

У тазок води налив, 

Наш будильник запилився, 

То я з милом його мив! 

Рудик М. Найдобріші,наймиліші, 

Дуже любимо ми вас, 

А тепер ловіть скоріше 

Поцілуночки від нас!(діти посилають повітряні поцілунки) 

 

Гуморески: 

Подарунок 

Мамі в день народження додому 

В подарунок фен приніс татусь. 

Роздививсь його маленький Рома 

І на кухню до матусі — шусть. 

— Мамочко! Іди скоріш в кімнату,¬- 

Радий хлопчик їй секрет відкрив,¬ 

-Подивися, там для тебе тато 

Пилосос на голову купив! 

Гумореска « Схожість» 

До малодих батьків зайшла сусідка: 

— Іванко ваш — ну, вилитий татусь! 

Такий же носик, щічки і борідка … 

— Можливо, — татко радо усміхнувсь. 

— А от і ні! .. — малесенька Катруся 

Й собі з куточка голос підійма. ¬ 

Іванко схожий більше на бабусю, 

Бо в нього в роті теж зубів нема! 

 


