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«Пригоди Весняночки» 

(Сценарій свята 8 Березня для середньої групи 

підготувала музичний керівник Соломко В.О.)                                                              

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

                    Бо сьогодні синочки і донечки запросили матусь у садок! 

 Ведучий 2:  Хочуть діти мам зі святом привітати,  

                       Пісню заспівати, казку показати. 

                       Ото ж , сідайте зручненько та слухайте тихенько. 

Під музику заходить дівчинка-веснянка 

Весняночка:   Усім привіт! А ось і я, 

                          Веснянка – ось моє ім’я. 

                          Я – Весняночка весняна,  

                          Дівчинка рум’яна. 

Ведуча  1:   Весняночка прийшла сама 

                    А де ж твоя сестра – Весна? 

Весняночка:   Можливо, наш садок шукала 

                          І десь в дорозі заблукала. 

                          Дивлюсь, у вас сніжок лежить, 

                          Ще він струмочком не біжить? 

                          Тепло ще не настає… Сестрице, Весно, де ти є? 

Ведучий 2:   Ось до нас летить сорока, чорнокрила, білобока. 

                       Може скаже нам вона, заблукала де Весна?  

Влітає під музику сорока. 

Сорока:   Я -Сорока – білобока, над лісом літаю, 

                  Поглядаю на всі боки і новини знаю. 

                  Я дізналася за мить, що Весна в колисці спить. (улітає) 

Весняночка:  Сонечко весняне, 

                         Сонечко ласкаве, де ти? 

                         Вийди, вийди, Сонечко! 

                         В кожне глянь віконечко. 

                         Розбуди швидше від сну –  
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                         Нашу весноньку – Весну! 

Під музику з’являється Сонечко 

Сонечко(дівчинка):    Я-Сонечко ласкаве,привітне,ясне, 

                                       Я завжди із тими, хто любить мене.                      

                              В садочок сонце заглядає ,всім усміхається привітно , 

                              Промінчиками зігріває –це мам вітають їхні діти! 

                              Усім дівчаткам і жінкам нехай яскраве сонце сяє!   

                              Для наших найдорожчих  мам ласкава пісенька лунає. 

Пісня»Мамине сонечко» 

Веснянка:   Сонце, сонечко кругленьке! 

                      Хочуть діточки маленькі 

                      Веселитись, мам вітати 

                      Весну радісно стрічати! 

                      Спить весна, не чує нас 

                      Може не прийшов ще час? 

Сонце:   Я знаю , як тут бути! 

               Нас не можна не почути, 

               Якщо музику заграєм, 

               Жваву пісню заспіваєм!   

Хоровод «Ой, Весна – весняночка!» 

Виходить  Весна:   Бачу, всі мене чекали! 

                                  Ой, здається я заспала, 

                                   І зуміли розбудити,  

                                   Буду і я вас веселити! 

                                   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 діти! 

                                   Ось і бджілочки кружляють ,всіх про весну сповіщають. 

Танок «Бджілки» 

  



 

4 
 

 1 бджілка:   Коли розливається цвітом весна 

                        І килим з кульбабок на землю встеляє -   

                        Умить вилітає бджолина рідня 

                        І квіточку кожну з весною вітає! 

 2 бджілка:   Для бджілок горяча пора настає 

                       І зранку до ночі їм треба трудитись! 

 3 бджілка:   Збирати нектар, доки він іще є, 

                       Щоб квіточку кожну в саду запилити. 

 4 бджілка:   Зум- зум- зум! Понад квітами шум 

                       Це ми, бджілоньки, літаєм, 

                       Мед для вуликів збираєм! 

 5 бджілка:   Є ще в нас друзі – 

                       Джмелики в лузі. 

 6 бджілка:   Та вони ще мабуть сплять, 

                       Прокидатись не хотять… 

 7 бджілка:   Ні! Чую! Щось гуде в травиці, 

                       То джмелики летять в пухнастій свитці.  …(бджілки сідають) 

Під музику вилітають джмелики 

1 джмелик:   Ми не квіти, не метелики – 

                       Ми веселі хлопці – джмелики. 

2 джмелик:   Гляньте, правда ми гарненькі –  

                        І пухнасті, і товстенькі! 

3 джмелик:   Працьовиті ми і спритні, 

                        До гостей завжди привітні. 

4 джмелик:   І усіх, хто досі спить 

                        Можем швидко розбудить. 

5 джмелик:   Жу – жу – жу! Жу –жу – жу! 

                        Всіх навколо розбужу! 
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 6 джмелик:  І у цей весняний час 

                       Заспіваєм  ми для вас! 

Пісня «Джмелики» 

Весна:             Радо ви мене зустріли, 

                         В пісні, в танці закружили. 

                         Я прокинулась від сну,  

                         Звеселили ви мене – Весну! 

                          

Ведуча 1: Малята,Весна  для нас на свято 

                  Принесла квітів багато. 

                  Всі красиві, різнобарвні,  

                  Ніжні, милі, дуже гарні. 

Ведучий 2: Але їх для матусь треба скласти вмить,  

                    Тоді бажання вона усі  здійснить! 

                    Хто швидше збере квітку – семицвітку, 

                    Та команда виграє! 

Гра «Збери квітку для матусі» 

Весна:   Ця галявина квіткова – весняна 

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

Вихователь:   Ви вже переконалися, дорогі мами, 

                          Що малята вас люблять, цінують,поважають. 

                         Тому наступний конкурс саме для Вас! 

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

Ведуча1:   Діти! У кого з вами багато турбот? 

                  Хто зварить для вас смачненький компот? 

 Ведучий 2:Пиріжки спече? Кофтину зв’яже? 

                     На ніч казочку розкаже? 

                     Скажіть мені хто вона? 
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Діти:       -  Це бабусенька моя! 

Ведуча 1:   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» 

Дитина1:   Любі бабусі і мами! 

                    Як добре,що ви поруч з нами!         

Дитина2:   В день оцей святковий і чудовий 

                    Нехай вам сонце ллє тепло до ніг! 

  Дитина3: Радості вам, щастя і здоров’я! 

                    На роки, на довгий, довгий вік! 

Пісня « Мама» 

Вихователь :   Бажаємо  вам мудрості та терпіння, спокою і тепла, сонячної  долі!  Хай ваші 

діти і онуки завжди приносять вам тільки  радість!  

І 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!(В кінці-мильний салют!) 

 

 

 

 


