
                     Свято «Веселкові барви» 

Свято для старших груп  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 . 

                                        Хід свята. 

Під музику заходять діти ведучі. 

Ведуча1: Іде весна,пташки співають,хмаринки білі пропливають. 

                 А дощик землю вранці вмив –веселку в небі розбудив. 

Ведучий2: Сяє над садочком веселкова брама,свято весняне подаруєм мамам! 

                   Перше,диво дивнеє-це хлопчики святкові відкривають свято це чудове! 

(Заходять хлопчики - джентельмени,  за спиною букетики, стають півколом) 

1-й Джентльмен: Джентельмени вас вітають 

Із жіночим святом, 

Найщиріше вам бажають 

Радості багато! 

2-й Джентльмен: Усміхайтесь наші любі 

І живіть щасливо, 

Хай в сім’ї затишок буде 

Й на душі красиво. 

(Оплески) 

 3-й Джентльмен: Але де ж наші дівчата? 

    Їх щось довго нема серед нас. 

 4-й Джентльмен: А, напевно наші дівчата, 

    Марафет наводять в цей час. 

 5-й Джентльмен: А взагалі, скажу між нами, 

 Спізнитись можуть наші дами. 

 6-й Джентльмен: Вгамуйтесь, прошу вас, тихіше, 

    Я чую дівчат  голоси. 

    Давайте разом їх покличемо: 

 Всі: Дівчатка, заходьте, чекаємо вас усі! 

(Заходять дівчата. ) 

7-й Джентльмен:Вітаємо,вітаємо дівчаток дорогих, 

                                Бо зараз всі ми знаємо-найкращий день для них! 

8 -й Джентльмен:Будьте завжди Ви красиві та милі , 

                                Від нас Вам поцілуночки щирі!(шлють повітряні поцілунки) 

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

              Зараз будемо вітати матусь наших дорогих! 

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



              Прийшло весняне свято до наших любих мам! 

3 дит.:   Ми маму нашу рідну сьогодні привітаємо, 

               Про маму нашу любу ми пісню заспіваємо. 

4 дит.:   Слухай нашу пісеньку, матуся  мила, 

               Будь завжди здорова, будь завжди щаслива! 

Пісня – танок «Чудове свято!» 

1 Дитина : З початком весни і маминим святом!  

                     Ми квітами мам своїх будем вітати! 

2 Дитина : Як земля на весні розквітає, 

                     Квітне усмішка, мамо, твоя, 

3 Дитина : Обніму я тебе, привітаю, 

                     Зі святом, рідна ненька моя! 

4  Дитина : Матусю, дозволь я тебе поцілую, 

                      За шийку тебе обніму. 

5 Дитина :   І щічку погладжу, ти знаєш, матусю, 

                      Як дуже тебе я люблю! 

6Дитина :  Даруємо Вам,любі ненькі,  

                     Любов сердець своїх маленьких! 

7Дитина :  Прийміть цей подарунок невеличкий, 

                     Й до нього –ніжний поцілунок в щічку! 

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

Вибігають під музику  ведучі. 

Ведуча1:В небі висне коромислом веселкова брама, 

                Ллється пісня понад містом і радіє мама! 

                Всюди сяйво розсипає радуга грайлива, 

                На обличчі в мами сяє посмішка щаслива! 

Ведучий2: Жовті,сині і червоні-усі барви світу 

                   Позбираємо в долоні мамі на утіху! 

                   Веселкова брама двері відкриває, 

                   Дітвора весела свято починає! 

«Танок зі стрічками» 

 

Ведуча1: Веселкова брама відчиняється, 

                 Кольорова смужка простеляється! 

Ведучий2:Вже видніються здалеку червоні капелюхи, 

                  Це ідуть до нас бабусині онучки і онуки! 

Виходять діти в червоних капелюхах. 

1Д: Вас вітає група «Червоні капелюхи», 

      Ми граємо на всьому,що потрапля під руки! 

2Д:Ми граємо в садочку ,на вулиці і вдома, 

      Нам не потрібна тиша і не бере нас втома! 

3Д:Дивуються бабусі:які ростуть таланти! 

      Завзяті співаки ми,чудові музиканти! 

4Д: На нас бабусі глянуть і вмить помолодіють, 

       А щічки,наче маки у них почервоніють! 

5Д: Свою бабусю знаю  я вже тривалий час. 

        Веселу вдачу має і дуже любить нас.  

6Д:  Замислиться бабуся, зажуриться на мить , 

       А потім знов сміється, ласкаво гомонить.  



7Д:  З бабусею своєю дружу давно-давно, 

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

8Д:  Вона, моя бабуся, найкраща у житті, 

       А руки у бабусі —  ну просто золоті.  

Пісня «Моя бабуся» 

Гра «Помічники» 

Ведуча1: Веселкова брама відчиняється, 

                 Кольорова смужка простеляється! 

Ведучий2:Яскравою смужкою мушкетери крокують 

                   І привіт музичний жінкам вони дарують! 

Виходять мушкетери. 

1 мушкетер:День святковий настає,веселковий та ясний! 

                     Ми вітаємо жінок з першим променем весни! 

2 мушкетер:Прийміть від нас вітання щирі,дружні ! 

                      І памятайте,біля вас сміливі хлопці й мужні! 

3 мушкетер:Хоч не завжди вам ми помагаємо, 

                       Проте знайте,ми вас дуже поважаємо! 

4 мушкетер: Обіцяємо надалі бути дуже чемними 

                        І обіцянки наші щирі будуть недаремними! 

5 мушкетер:Кожен з нас давно вже знає: 

                       Ви у нас ну просто клас! 

6 мушкетер:І зі святом березневим  

                       Ми вітаємо всіх вас! 

Пісня-танок «Мушкетери» 

 

ГРА "Завяжи бант ляльці”.  

Ведуча1: Веселкова брама відчиняється, 

                 Кольорова смужка простеляється! 

Ведучий2:Райдужна доріжка приведе в садочок, 

                  Подарує Вам смішинок віночок. 

  Гуморески 

1 «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! 

2 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! 



 Святкова лотерея «»  

Матусі виймають із лототрона записки :  

пуговка –  на вас чекає подарунок-святкова спідниця;  

цукерка– чекає солодке життя;  

копійка – будете багатою;  

лавровий вінок  –  успіхи на работі;  

нитка – дорога в далекі краї;  

посмішка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень 

идёт;  

метелик – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;  

сердце – любовь;  

ключ – новая квартира;  

книга – новые поступления на сберкнижку  

(для мам)  

Ведуча1: 

 

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) 

 

   Шуточное предсказание судьбы.  

Мамам раздаются конверты с предметами:  

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;  

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;  



копейка – будете очень денежным человеком;  

лавровый лист – большие успехи в работе;  

нитка – дальняя дорога в дальние края;  

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень 

идёт;  

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;  

сердце – любовь;  

ключ – новая квартира;  

книга – новые поступления на сберкнижку  

(для мам)  

 

 


