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ВСТУП
(Історія виникнення свята 8 березня, як святкують на Україні це свято)
Витоки Міжнародного жіночого дня слід шукати в давньоримській
культурі, коли вільні жінки і дівчата вирушали за благословенням до Богині
Вести, вони одягали свої найкращі вбрання і найдорожчі прикраси, щоб
продемонструвати прихильність богів. А чоловіки і батьки обдаровували їх
невеликими подарунками в честь цього свята. Але справжня історія жіночого
дня почалася 8 березня 1857 року, коли працівниці Нью-Йоркських фабрик
вийшли на демонстрацію за жіночі права: рівну оплату чоловіків і зниження
робочого дня з 16 годин до 10 годин. Крім того, активістки спробували
привернути увагу громадськості до питань жіночої освіти, можливості
голосувати і умов праці. Саме тоді почалася боротьба жінок за свої права.
Після цих демонстрацій в університет вперше взяли дівчину, а у світі
почали з'являтися жіночі профспілки. 28 лютого 1908 року знову почалися
страйки нью-йоркських робітниць, які зібрали на вулицях більше 15 000
незадоволених жінок. А в 1909 американські соціалісти прийняли рішення
відзначати міжнародний жіночий день в останню неділю лютого. У 1910 році
Клара Цеткін ініціювала появу Міжнародного жіночого дня, коли жінки з
усього світу можуть збиратися на мітинги і демонстрації, щоб привернути
увагу громадськості до соціальних проблем і утискань, з якими вони
стикаються щодня. Лише в 1914 році Міжнародний жіночий день почали
святкувати 8 березня, а в 1975 році ООН проголосив цей день Днем боротьби за
жіночі права.
Але дату для свята обрали не відразу, вперше в європейських країнах
Міжнародний жіночий день відзначили 19 березня 1911 року. Читайте також З
наступаючим 8 Березня - найкращі привітання у віршах, прозі та картинках Ще
одна версія походження свята: причиною його виникнення стали марші
текстильниць США, які неодноразово виходили на вулиці Нью-Йорка,
вимагаючи більшої зарплати і кращих умов праці для жінок. За цією теорією, в
1910 році 8 Березня стало святом в Америці. Правда, чому було обрано саме 8
числа першого місяця весни - не пояснюється. Ще одна цікава історія про те,
чому саме 8 березня обрали датою жіночого свята: Клара Цеткін і Роза
Люксембург вирішили, що цифра 8 найбільш нагадує жіночі форми. Тому й
прийняли рішення призначити свято на 8 число.
Традиції на 8 березня Цей день заведено відзначати в сімейному колі, з
друзями або рідними. Не обійдеться свято без традиційних кольорів для
представників прекрасної статі. Чоловіки намагаються приділити увагу кожній
важливій жінці в його житті: мамі, сестрі, бабусі, коханій. В цей день звідусіль
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звучать компліменти і тости. Також, нерідко в цей день жінки отримують
пропозиції руки і серця, що робить цей день незабутнім. Але ж всім відомо, що
для того, щоб виявити увагу своїй жінці, не потрібен особливий день - можна
щодня робити казкою, як для дівчини або дружини, так для матері і сестри.
Мета:
Ознайомити вихованці із основними поняттями «рід», «родина», «рідня»,
«мати»,
- Розвивати артистичні здібності дітей,
- Розширювати уявлення учнів про свято,
- Виховувати почуття любові до свого народу, свого коріння, своєї
родини,
- Прищеплювати любов і повагу до жінки – матері, бабусі, сестрички,
подруги,
- Розвивати вміння вітати близьких людей, робити їм приємні сюрпризи,
- Виховувати в учнів естетичний смак, навички морально-етичної
поведінки,
- Зміцнювати колектив класної родини.
Присутні: керівник гуртка, вихованці, запрошені батьки, запрошені
керівники інших гуртків.
Обладнання і матеріали:
Прикраси виготовлені вихованцями гуртка: настінні панно-картини,
гірлянди з кольорового паперу, гофропаперу в техниці оригамі,
паперопластики, флористики, аплікації, витинанки, квілінга.
Подарунки: листівки, квіти, іграшки, квіткові композиції виготовлені
вихованцями гуртка з кольорового паперу, гофропаперу в техниці оригамі,
багатомодульного оригамі, паперопластики.
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СЦЕНАРІЙ СВЯТА 8 БЕРЕЗНЯ
Хід виступу
Перший хлопчик. Ой як здорово сьогодні! День такий сонячний.
Другий хлопчик. Справді здорово і так гарно на душі! Це мабуть, тому
що скоро свято 8 березня!
Перший хлопчик. Так, гарне свято! Я так люблю свята… тоді так весело,
приємно, людей знайомих, родичів можна побачити, поспілкуватися з ними. До
нас і бабуся приїде, я так скучила за нею…
Другий хлопчик. А ви мені скажіть, що за свято, саме 8 березня? І чого
раптом його всі святкують з таким піднесенням?
Перший хлопчик. От чудовий! Ти не знаєш, чи прикидаєшся?
Другий хлопчик. Знати, то знаю, нам розказувала вчителька про нього. Я
питаю, чого його всі святкують з таким піднесенням, ніби інших свят не було.
Перший хлопчик. А я тобі зараз покажу, чого таке піднесення викликає
це свято у людських серцях. Ну, готовий?
Другий хлопчик. Ну, давай, доказуй, що хотів, я готовий повірити…
Перший хлопчик. Ну тоді закрий очі і вдихни повітря на повні груди. Всі
давайте це зробимо. Чуєте яке повітря? Таке ароматне, що його просто пити
можна.
Всі діти. А й справді. Дивно!
Другий хлопчик. І що це означає?
Перший хлопчик. А це означає, що до нас іде весна!
Другий хлопчик. А й справді. Іде.
Перший хлопчик. І хоч ще холодно, але вигляне сонечко і хочеться зняти
з себе одяг, так весело стає.
Другий хлопчик. Так-так, уже і в сніжки грати зовсім не хочеться і на
лижах кататися не тягне.
Перший хлопчик. Весни хочеться, тепла. І навіщо та зима?
Другий хлопчик. Ой, справді, вона так набридла…довга, холодна, сіра…
не встигне день розвиднитися, а вже ніч суне…
Перший хлопчик. Інша справа вже зараз. І день довший, і сонечко
частіше сміється, а від того на душі світлішає.
Другий хлопчик. Тепер зрозумів, що свято за 8 березня? Це свято весни,
пробудження природи, а від того в людей таке піднесення, радість, що на кінець
прийде тепло, ожива природа, розквітнуть квіти, птахи повернуться з вирію.
Всім зразу стає весело і радісно.
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Перший хлопчик. Отже, це свято весни! Тепер зрозуміло, чого на душі
так світло. Бо більше сонця у природі, більше тепла і від цього – душа співає!
Це правильне свято.
Керівник гуртка.
Що це за свято готується тут?
Може почесні гості прийдуть?
Може прийдуть адмірали?
Може прийдуть генерали?
Всі. НІ! НІ! НІ!
Гадати досить! Дивіться, ось вони гості!
Щедрі, любі, кохані!
Звучить музика «Пісня про маму» Н. Май
Всі. Здрастуйте, наші бабусі і мами!
Керівник гуртка. Доброго дня, любі діти, батьки і гості! Дзвінкі
краплинки… перші квіти, зігріті першими сонячними промінчиками… Це
весна… Із нею приходить на нашу планету Жіночий день. Свято найгарнішої,
найдобрішої, найніжнішої половини людства. Сьогодні у цей чудовий весняний
день ми з особливою радістю хочемо привітати усіх дівчаток, мам і бабусь зі
святом 8 березня! Та перш за все зі словами сповнення любові, ми звертаємося
до найрідніших, найдорожчих, найпрекрасніших жінок – наших мам, тому що
все починається з мами.
Перший хлопчик.
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами,
І казочка перша у світі,
І сонячна подорож в літо.
Найперші легенькі сніжинки
І сяюче диво – ялинка.
Від мами – і літери, й перше слово,
І зроблена разом обнова …
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
Керівник гуртка. Мама… Це перше слово, яке промовив кожен із вас
першим. У мами найдобріші і найласкавіші руки, вони все уміють.
У мами найвірніше і найчутливіше серце – в ньому ніколи не згасає любов,
доброта, ніжність.
Перша дівчинка.
Матусю, рідна, наймиліша
Тобі ми шлем свої вірші.
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Ти за усіх найкрасивіша
У тебе сонечко в душі.
Друга дівчинка.
Ти найдобріша рідна мамо,
Ти все прощаєш дітлахам.
Тобі матусенько так само
Я всю любов свою віддам.
Третя дівчинка.
Ти з нами поруч – в хаті тихо.
Так затишно і добре нам.
Є місце радості і сміху,
Веселим пісням і казкам.
Четверта дівчинка.
Сьогодні у світлому залі
Під поглядом теплих очей
Ми вас, наші мами, вітаєм
Від імені вдячних дітей!
Перша дівчинка.
Ще до того, як в цім залі
Перед мамами з'явиться біля дзеркала стояли
Ми хвилин, напевно, з тридцять.
Друга дівчинка.
Поправляли брюки, складки,
Щоб було усе в порядку!
І спочатку поодинці
Ну, а потім всі разом
Ми показували вірші
Разів триста чи п'ятсот!
Третя дівчинка.
Щоб сказали наші мами
Посміхнувшись від душі:
Ой до чого ж наші діти
Гарні! І чудові всі вони.
Четверта дівчинка.
Хай дзвенить повсюди пісня
Про найкращих наших мам!
Ми за все, за все на світі!
Щиро дякуємо вам!
П'ята дівчинка.
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Ти у мене наймиліша,
Найрідніша, найгарніша,
Ти у мене най… най… най…, ненечка моя,
За добреє серце, за щиру опіку
Будь благословення від нині до віку.
Перша дівчинка.
Ви повірте, ми вас любим,
І цілуєм, і голубим.
Та, на жаль, ми знаєм,
Що й неслухняними буваєм.
Перший хлопчик.
Вибачте, рідненькі,
Бо і самі не знаєм,
Чому це так виходить, чому це так буває.
Сценка «Що подарувати мамі» (Василь і Вітя)
Василько: Ми з товаришем гуляли, ми серйозно розмовляли.
І не посварилися.
А порозумілися.
Знаєш, Вітя, - мовлю я,
Краща мама – це моя!
Вітя: Ні, сперичатись нащо?
Мусиш вірити мені, Моя мама краща.
Василько: Я товариша любив,
Сперичатись не хотів, і повірити тому
Він мені, а я йому.
Він мені, а я йому.
І обом приємно нам –
І мені, і Віті,
Значить, кожна з наших мам
Є найкраща в світі.
Керівник гуртка: уже став крилатим вислів «Є бабуся – є і діти».
Справді, адже на плечі наших бабусь трудівниць лягло, крім усіх домашніх
турбот, і виховання онуків. Нерідко бабусі замінюють нам і тата, і маму. Наші
мами за щоденними клопотами не мають часу відповісти на всі дитячи «чому».
От і звертаються діти до бо бабусь. А вони все встигають на всі запитання
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онучат дають відповіді. Бо вони для неї най дорожчі – її онучатка, дівчатка чи
хлоп'ята, ластів'ятка, пташенятка, козенятка, часом навіть і телятка.
Перший хлопчик.
Коли я встаю раненько,
Жде сніданочок смачненький,
Мене бабця доглядає,
Гарні казочки читає.
Другий хлопчик.
Рукавички мені зв'яже
І про все мені розкаже,
Як мене бабуся любить –
І цілує, і голубить.
Третій хлопчик.
Ми любимо бабусеньку
Всім серцем своїм
Із нашою бабусею
Нам хороше усім.
Четвертий хлопчик.
Всім бабусям вдячні діти,
Бо турбуються про нас
Хочу всіх бабусь на світі
Поздоровити в цей час.
Дівчинка. Шановні бабусі! Прийміть у дарунок від ваших онуків медаль
«Добре серце». Спасибі Вам і за роботу,
За лагідність і за турботу,
За те, що дома повсякчас
Ви так турбуєтесь про нас.
Діти вручають бабусям медаль «Добре серце».
Перший хлопчик. Ну, хлопці, показуйте, хто які подарунки підготував на
свято. Бо ж треба було для мами зробити подарунок, для бабусі, для сестрички і
… для дівчинки, для подружки. 8 березня - це особливий день! Свято весни і
всіх жінок.
Другий хлопчик. Ну, чому для всіх треба подарунки дарувати? Можна
тільки для мами… тобто двічі мама, бо мама твоя тебе народила, а твою маму
народила її мама, ну твоя бабуся…
Перший хлопчик. Ну, ти мене зовсім заплутав... Хоча… Твоя правда. Без
бабусі не було б моєї мами, а без моєї мами не було б і мене. Значить бабусі
подарунок обов'язково треба, а до того я ж її так люблю!
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Другий хлопчик. І сестричці, бо вона виросте і теж стане жінкою і
мамою для якогось малесенького хлопчика чи дівчинки.
Третій хлопчик. Ага, правильно. Треба всім жінкам дорогим і рідним
дарувати у цей день подарунки. Це, по-перше, дуже приємно, а ще цікаво. Тому
що треба добре подумати, що кому дарувати, побігати по магазинах та вибрати
або самому виготовити… Це, я вам скажу, не так уже й легко. І як тільки мама
встигає по тих магазинах та ще й усе по дому зробити? Правду каже мій тато,
що жінка – це загадка! А, по-друге, ти сам стаєш ніби доросліший, поважний,
тобто відчуваєш себе чоловіком – мужчиною. Правда?
Четвертий хлопчик. Ага бо в цей день на тебе і дивляться всі жінки, як
на дорослого чоловіка. Мама мріє, що х її сина виросте справжній добрий і
мужній чоловік, захисник, чудова людина, сім'янин… так вона мені і сама
казала…
Перший хлопчик. І взагалі, я вам кажу, мені дуже подобається дарувати
подарунки, тоді так приємно на душі. Так здорово!
Другий хлопчик.
Я й не знаю, що робити, чим матусі догодити?
В неї є речей багато, що їй ще подарувати?
Третій хлопчик.
Хочу я, щоб мій дарунок
Був, як мамин поцілунок.
Четвертий хлопчик.
Рідні наші, любі мами, ми перерви не гуляли,
Не спішили на санчата,
Щоб дарунки зготувати.
П'ятий хлопчик.
Хай хоч і в маленькім ділі
Та руки в нас уже умілі.
Для Вас, наші славні мами
Ростемо помічниками
І подарунки змайстрували
Своїми руками.
Діти вручають мамам подарунки.
(звучить пісня «Коли посміхають сядіти»).
Конкурс 1.
Керівник гуртка. Шановні батьки! А чи добре ви знаєте свої дітей?
Діти по черзі підносять скриньку із запитанням до мам.
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1. З якою вагою народилась ваша дитина?
2. Яке перше слово вимовила ваша донька (син)?
3. Яка улюблена страва вашої дитини?
4. Коли у вашого малюка виріс перший зуб?
5. Якого кольору очі вашої дитини?
6. Які мультфільми любить дивитись Ваш малюк
7. Розкажіть вірш, який ви вчили у 1 класі.
8. Заспівайте колискову.
9. Розкажіть скоромовку.
10. Який подарунок ви подарували своїй мамі на 8 березня у 1 класі?
11. Загадайте загадку.
12. В які ігри ви граєтесь зі своєю дитиною?
13. Чим захоплюється ваша дитина.
Конкурс 2
Керівник гуртка. Чи добре любі наші мами, ви знаєте власну дитину?
Зараз перевіримо. Хлопчики стануть колом, а мами спробують впізнати дитину
із зав'язаними очима.
Керівник гуртка. Окрім мам і бабусь, наші хлопчики хотіли б привітати і
наших маленьких красунь.
12 дівчаток до вас уже йдуть
Гарніших ніде – ніде не знайдуть
І розумні, і красиві,
Працьовиті й не ліниві.
Не дівчата – а топ – моделі,
Не по класу їм ходити, а по сцені,
Дівчата піднімаються на імпровізовану сцену, стають півколом. Виходять
хлопчики, читають дипломи, вручають їх дівчаткам і спускаються разом зі
сцени.
1. Вероніка
7. Аліса
2. Валерія
8. Ксенія
3. Софія
9. Ганна
4. Тетяна
10. Катерина
5. Любов
11. Єлизавета
6. Діана
12. Мілана
Перший хлопчик.
Мілана любить малювати,
Ще багато хоче знати, вміє все і все може,
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У скрутну хвилину допоможе.
Другий хлопчик. Д
івчинку цю в класі поважають,
Бо розумниця вона
Гарна Тетянка – усі знають,
Чесна, енергійна, чарівна.
Третій хлопчик.
Танцівниця – вищий клас
Валерія у нас,
Краще б танці були, а не уроки,
Бо завдають вони мороки.
Четвертий хлопчик.
Діана в нас бойова
Захистить себе сама,
Хлопці її поважають і ніколи не чіпляють.
П'ятий хлопчик.
Тендітна й симпатична,
Працьовита і лірична,
Артистична повсякчас
Ліза наша – просто клас!
Перший хлопчик.
Хто у школі в нас не був,
Не зробив щось, чи забув
Софія усе знає
Клас її поважає.
Другий хлопчик.
Доброзичлива і щира,
Неповторна і красива,
Катруся в нас така
І розумна, і струнка.
Третій хлопчик.
Щира дівчинка є в нас,
Ксенія зоветься.
Не підведе ніколи клас,
Все їй легко дається.
Четвертий хлопчик.
Хоч вона найменша в класі,
Не дає себе образить, і як гарна квіточка
Хто це? – Веронічка.
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П'ятий хлопчик.
Добра, ввічлива, старанна
І працює дуже гарно,
Хоч соромиться вона,
Наша Ганна – чарівна.
Перший хлопчик.
Ясноока, вдала ростом,
Активна, відповідальна і серйозна
Поважають її друзі,
Хто це? – Глушакова Люба
Другий хлопчик.
Дуже гарно вона співає,
Багато хто це знає,
Гарні, добрі в неї друзі
У Нашої Аліси
Дівчатка нагороджуються медалями:
1. Міс Елегантність
2. Міс Чарівність
3. Міс Неповторність
4. Міс Фантазія
5. Міс Посмішка
6. Міс Пластичність

7. Міс Артистизм
8. Міс Глядацьких симпатій
9. Міс Ліричність
10. Міс Ніжність
11. Міс Загадковість
12. Міс Доброзичливість

Керівник гуртка. Кожне дитяче свято не обходиться без ігор, то давайте
зараз пограємо.
Гра «Чи знає мене моя мама?»
Мати і дитина стають спиною один до одного і на мої питання тільки
кивають головою. Мені потрібні 2-3 матусі і їхні діти.
- Чи любить ваша житина вставати рано?
- Чи застеляю постіль?
- Чи любить їсти манну кашу?
- Чи любить читати книжки?
- Чи миє посуд?
- Чи ходить в магазин?
- Чи ділиться секретами?
- Чи любить танцювати?
- Чи робить зарядку?
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- Чи хоче іти до школи?
- Чи любить їсти гороховий суп?
Керівник гуртка. Слово «мама» чи «бабуся» нерозривно пов'язане зі
сміхом та радістю.
Перший хлопчик.
Знову мокрі черевики?! –
Лає Вітю мама, Ти, мабуть, в усіх калюжах
Встиг побувати?
- Що ви, мамо, - каже Вітя, Не хвилюйтесь дуже, Ще й на завтра залишилося чотири калюжі.
Другий хлопчик. Бабуся внука колихає, а внук ніяк не засинає.
Розповіла вже всі казки, і віршики, і приказки,
Стомилася, та вже є співає, а внук ніяк не засинає.
Аж враз в кімнаті тихо стало – мабуть, уже заколисала…
Та ні, знов пісенька луна якась тонка і голосна.
Піду в кімнату подивлюся – щось голос наче не бабусі.
Зайшов – побачив я дива: бабуся спить а внук співа!
Керівник гуртка. Скільки б нам не було років – 5 чи 50 – нам завжди
потрібна мама, її ласка, погляд. Дорогі, милі, добрі наші жінки! Дозвольте
цього березневого дня сердечно привітати вас з Днем 8 Березня, побажати
здоров'я, миру і сімейного благополуччя.
Перший хлопчик. Хоч часом ми буваєм нечемні,
І дуже ви хвилюєтесь за нас.
Але у серці знаємо напевне:
Ми більше радуємо вас.
Другий хлопчик.
Хай бог охороняє вас від злого,
Хай світить сонце і колосяться жита,
Щоб були Ви щасливі і здорові
На многіі, на многіі літа.
Третій хлопчик.
Вас, сьогодні, ріднесенькі.
Ми вітаєм зі святом.
Вам, бабусі і неньки, хочем всім побажати.
Хай щастя нещастя у дім не пускає,
Хай скаже йому, що вас вдома немає.
Заключна частина свята
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Виходять усі учні класу
Перша дитина.
Бажаєм вам радості, щастя й любові.
Друга дитина.
Бажаєм, щоб завжди були ви здорові!
Третя дитина.
Щоб настрій завжди був веселий, хороший!
Четверта дитина.
Щоб в кожній кишені водилися гроші!
П'ята дитина.
Ми любим за все вас: за строгість, за ласку,
Шоста дитина.
Хай буде життя ваше світлим, як казка!
Сьома дитина.
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки.
Восьма дитина.
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
Дев'ята дитина.
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
Десята дитина.
А сонце весняне дарує тепло!
Одинадцята дитина.
У березні вітер несе хай надію!
Дванадцята дитина.
І щастя, і радість, і тільки добро!
Тринадцята дитина.
Зі святом весни, краси і любові!
Чотирнадцята дитина.
Хай у житті і радість несе кожна мить,
П'ятнадцята дитина.
Всього у житті нехай буде доволі!
Шістнадцята дитина.
На кожному кроці хай завжди щастить!
Керівник гуртка. Шановні батьки! Зараз ваші діти проведуть майстер
клас з виготовлення подарунка, який ви забажаєте. Цими подарунками ви
зможете привітати своїх друзів, сусідок. Подарунок, зроблений власноруч, найкращий подарунок на світі.
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Про розповідається у вірші І. Дубинського «Бажані подарунки».
Про це слід завжди пам’ятати,
Щоб мати дружнії стосунки,
У дні буденні чи у свята
Робити треба подарунки.
Вони будь-яку хвилинку
Завжди і бажанні і вдячні.
Приємно радують людину,
Дарують їй святковий настрій.
У подарунки, особливо,
Ті будуть кращими зразками,
Які ви зробите дбайливо
Своїми руками.
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Керівник гуртка. Діти, чи сподобалося вам свято?
- Що нового ви сьогодні дізнались?
- Вивчаючи культуру нашої Батьківщини ми будемо зростати гідними
синами своєї країни.
Батьківщина, земле рідна,
Земле сонячна і хлібна,
Ти навіки в нас найрідніша,
Ти як мати найрідніша,
Ти з дитинства наймиліша,
Найгарніша і красивіша –
Наша рідна сторона.
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ВИСНОВОК
Сучасність вимагає від педагога постійного розвитку, удосконалення своєї
професійної майстерності. Справжній педагог повинен працювати на майбутнє,
випереджати свій час. Його повинно хвилювати не лише окрема
індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає
творчою місією. Місія педагога – це не лише його власні інтереси, мотиви.
Плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями
культурою свого народу й людства.
Подяка за свято і прощання.
Подяка за майстер-клас.
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