
Мамине  свято»Пригоди маленького лісовичка» 

                         для старшої групи підготувала 

                   музичний керівник Соломко В. О. 

Програмовий зміст: 

Створити радісну,святкову атмосферу в дитячому колективі,поглибити 

знання дітей про свято 8-го Березня.Удосконалювати творчі навички 

дітей(виразне виконання віршів і пісень,ритмічних рухів під час таночків) 

Формувати художнє чуття,естетичний смак. 

Розвивати музичні  та акторські здібності дітей. 

Виховувати найкращі людські якості:любов до  мами,почуття  поваги і 

шанування до своєі родини . 

Реквізит: 

Дитячі музичні інструменти 

Квіти 

Квітка-семиквітка 

Мольберт 

 

Дійові особи: 

Лісовичок 

Краплинки 

Сорока 

Сонечко  

Сонячні зайчата 

Весняночки-співаночки 

Весна 

 

                                         Хід свята. 

 

Ведуча1: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.  

                 Весна приходить, будить все од сну, 

                 Несе тепло, дає життя рослині. 

                А жінка-мати — зірочку ясну 

                З життям дарує крихітці дитині.  



Ведуча2: 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.  

                 Весна і мати — вічне джерело 

                  Усього сущого, що в світі процвітає. 

                 Від них обох іде живе тепло. 

                 І це весну і матінку єднає 

. Ведуча 1: І у цей святковий день малята 

                  Вітають  мам своїх зі святом! 

(Під музику з квітами забігають діти) 

Дитина 1:  Радіє все живе навколо, 

                    Тепла весняного багато, 

Дитина 2:   Сьогодні день такий чудовий –  

                     У наших мам рідненьких свято. 

Дитина 3:   В садочок сонце заглядає, 

                     Всім усміхається привітно! 

 Дитина4:   Промінчиками зігріває –  

                     Це мам вітають їхні діти! 

Дитина 5:   Усім дівчаткам і жінкам 

                     Нехай яскраве сонце сяє,! 

Дитина 6:   Для наших найдорожчих мам 

                     Ласкава пісенька лунає. 

Пісня «Чудове свято» 

Ведуча 1:   Усміхається лагідно сонечко, визирає із-за квітучих гілок, 

                    Бо сьогодні синочки і донечки запросили матусь у садок! 

                    Хочуть діти мам зі святом привітати, пісню заспівати,  казку показати. 

                    Ото ж , сідайте зручненько та слухайте тихенько. 

Ведуча 2:   Цю казку-добру,чарівну-розповіла Весна-царівна. 

                    В ній ліс,галявина,ріка і мандри ще Лісовичка. 

Під музику з являється Лісовичок. 



«Пісенька Лісовичка» 

Лісовичок :У лісі чудовому я проживаю, 

                     Тут кожен листочок й травинку я знаю. 

                     Усі його мешканці-друзі й брати, 

                     Вони допоможуть матусю знайти. 

                     Отож на галявину зараз піду, 

                    Можливо ,матусю я там віднайду! 

        (Йде)  Я півсвіту обійду,обійду,обійду, 

                    Маму я свою знайду,я знайду,я знайду! 

Під музику вибігають краплинки. 

Лісовичок: Ви хто? 

Краплинка 1:Ми-  гарні краплинки,яскраві усі- 

                       Здивується кожен нашій красі! 

Краплинка 2:Роса наша мама-прозора і чиста, 

                      Уранці скидає сріблясте намисто. 

Краплинка 3:Наш батько-це дощик дзвінкий і веселий. 

                      Зелена галявина-рідна оселя. 

Краплинка 4:Щоранку в таночку ми дружно кружляємо 

                       Пісню веселу  дзвінко співаємо! 

«Пісня Краплинок» 

Лісовичок:  Я- Лісовичок маленький, 

                      Я залишився без неньки. 

                      Підкажіть ,куди іти, 

                      Де матусеньку знайти? 



Краплинка 5: У ліску живе сорока- чорнокрила  білобока. 

                      Вона пораду може дати,поможе маму відшукати. 

Краплинки сідають на стільчики. 

  Лісовичок:      (Йде)  Я півсвіту обійду,обійду,обійду, 

                            Маму я свою знайду,я знайду,я знайду! 

Влітає під музику сорока. 

Сорока:    Я Сорока – білобока, над лісом літаю, 

                  Поглядаю на всі боки і новини знаю. 

                  А ти хто? 

Лісовичок:   Я-Лісовичок маленький. 

                     Я шукаю свою неньку.    

                      Підкажи ,куди іти, 

                      Де матусеньку знайти?              

Сорока:  Не сумуй,не плач,маленький, 

                 Ми знайдемо твою неньку  . 

                 Сонечко,на допомогу поспіши, 

                 Лісовичку допоможи!( сорока улітає) 

  Під музику з’являється Сонечко 

Сонечко:   Я-Сонечко ласкаве,привітне,ясне, 

                     Я завжди із тими, хто любить мене. 

                     Моє личенько кругленьке  діткам усміхається, 

                      Промінці мої ласкаві  з землею вітаються,. 

                      Я дарую всім тепло,  щоб усе цвіло й жило –  

                      Квіти, трави, бджілки в лузі, 



                      І, навіть, сонячні зайчата –   щирі мої друзі. 

Пісня «Сонячний зайчик» 

Лісовичок:   Я-Лісовичок маленький. 

                     Я шукаю свою неньку.    

                      Підкажи ,куди іти, 

                      Де матусеньку знайти?              

Сонце:   Я знаю, як тут бути! 

               Мене  не можна не почути.(кричить) 

                Співаночки-весняночки,ходіть сюди! 

                Лісовичок малий в біді! 

Виходять під музику Співаночки-весняночки. 

Співаночка-весняночка1:Ми –співаночки весняні, 

                                             Всі ми гарні та рум яні. 

                                             Вроду нам дала Весна- 

                                             Ця красуня чарівна. 

Співаночка-весняночка2:Ми-співаночки Весни, 

                                             Всім даруємо пісні. 

                                            Щоб тобі допомагати, 

                                             Будем Весну закликати! 

Співаночка-весняночка 3:Сонце гріє помаленьку, 

                                            Значить,близько твоя ненька. 

                                             В хороводі закружляєм, 

                                            Весну-красну зустрічаєм! 

Хоровод «Ой, Весна – весняночка!» 



Заходить Весна: Я поспішала до тебе,синок, 

                               Мій любий  маленький Лісовичок!(обнімає) 

                               Та є в мене дуже важливі турботи, 

                                Не можу покинуть цієї роботи: 

                                І поле,і ліс,і міста,і сади- 

                                Усі потребують тепла і води. 

                                І сонечком треба всю землю зігріти,  

                                І дощиком теплим дерева полити. 

                                 Весною природа уся прокидається, 

                                 У шати зелені святково вбирається. 

                                Я щастям весняним наповню усіх- 

                                  Навколо дзвенітиме радісний сміх! 

Лісовичок:   В природі справді див багато, 

                      Прихід Весни-це справжнє свято! 

                       І я відкрию,друзі таємницю, 

                       Що кожна мама є Весни сестриця! 

Пісня»Мама і Весна»                               

Весна:   Я – Весна, для вас на свято 

               Принесла квітів багато. 

               Всі красиві, різнобарвні,  

                Ніжні, милі, дуже гарні. 

                Але їх для матусь треба скласти вмить,  

                Тоді бажання вона здійснить! 

                Хто швидше збере квітку – семиквітку 



                Та команда виграє. 

Гра «Збери квітку для матусі»(на мольберті) 

Весна:   Ця галявина квіткова – весняна 

               Лиш для вас сьогодні,милі, розцвіла!(оплески) 

Ведуча:   Ви вже побачили, дорогі мами 

                  Що малята вас люблять, цінують, 

                  А чи їх ви так само любите? 

                  Зараз ми це перевіримо. 

Гра «Доріжка лагідних слів» (3 мами, 3 дитини) 

Ведуча:    Діти! У кого з вами багато турбот? 

                  Хто зварить для вас смачненький компот? 

                  Пиріжки спече? Кофтину зв’яже? 

                  На ніч казочку розкаже? 

                  Скажіть мені хто вона? 

Діти:         Це бабусенька моя! 

Ведуча:   Любі наші, бабусі, прийміть вітання від ваших онуків! 

(вибігають діти з музичними інструментами) 

1 дит.:   Любі бабусі, в це весняне свято 

               Ми хочемо від серця вам щастя побажати! 

2 дит.:   Люба бабусенько, сонечко ясне, 

               Хай твоя доля буде прекрасна! 

3 дит.:   Хай дні пролітають, біжать хай літа 

               А ти будь, бабусю, завжди молода! 

4 дит.:   Добрі бабусі! Будьте всі щасливі! 



               І прийміть від онуків пісню жартівливу! 

Пісня «Бабуся» 

Ведуча 1:   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. 

Весна:   В день оцей святковий, чудовий. 

               Нехай вам сонце ллє тепло до ніг, 

               Радості вам, щастя і здоров’я! 

               На роки, на довгий, довгий вік! 

1-а дитина 
 

Дорогі бабусі Й мами!  

Як добре, що поруч ви з нами,  

Дякуємо вам за добро і ласку.  

За віддане тепло і чарівну казку. 

  

2-а дитина 
 

Милі наші матусі й бабусі!  

Ми вам шану складаєм  

І зізнатися мусим,  

Що без вас нас немає. 

3-я  дитина 
 

Ви нас, рідні, зростили,  

Нам жиггя  дарували  

І безмежно  любили.  

Від біди захищали. 

4-а дитина 
 

Тож сьогодні ми хочем  

Вам «спасибі» сказати  



За недоспані ночі,  

На тривоги багаті. 

5-а дитина 
 

Побажаєм вам сто років жити  

Без розлуки, без журби і сліз!  

Хай із вами завжди буде щастя,  

А також здоров'я — цілий віз. 

Пісня «  Неба вам ясного» 

Ведуча 2:   Бажаю вам мудрості та терпіння, спокою і тепла, сонячної          

                     долі. Хай ваші діти і онуки завжди приносять вам тільки                 

                     радість. Але для вас – берегині домашнього вогнища, ми    

                     приготували ще один сюрприз – це подарунки, виготовлені  

                     своїми руками. А в подарунки ці – чисту, відкриту любов                           

                     свою вклали діти. Будьте ж завжди всі здорові і милі, а зараз  

                     прийміть ці подарунки щирі! 

 


