
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховний захід на тему:  



Тема: 8 березня – свято весни 

Мета: поглибити знання учнів щодо традицій святкування Дня 8 березня; пронести 

на святі світлий образ матері, жінки, дівчини, витканий з поезії; формувати в дітей 

почуття глибокої поваги і шани до бабусі, матері, дівчинки; розвивати кмітливість і 

спритність, через створену в залі атмосферу добра, дружби і гумору; виховувати 

любов до жінки. 

ХІД ЗАХОДУ 

 Вступна частина. 

Добрий день, дорогі гості. Ми раді вітати вас у цій залі! 

Сьогодні наша зустріч присвячується святу весни і кохання – Міжнародному 

жіночому дню – 8 Березня! 

Під мелодію пісні «Пора, пора, порадуємся» М.Боярського вискакують на конях -

хлопчики-мушкетери і співають пісню. 

Мушкетери 

Пора, пора, порадуємо  

Ми сьогодні вас,  

І піснею, і танцем  

У цей святковий час,  

Сьогодні мамам дорогим  

Від нас усіх — низький уклін. 

Знімаючи капелюхи, роблять реверанс. 

8 Березня буває 

В році тільки один раз. 

На конячках завітали 

Мушкетерики до вас. 

1-й мушкетер. Я — СергійкоД'Артаньян.  

2-й мушкетер. Я — Портос Дениско.  

3-й мушкетер. Я, дівчатка, Араміс, 

 4-й мушкетер 



Ну, а я Атос, братва.  

Всіх дівчат кохаю я. 

Араміс. Гостям дорогим сьогодні наші вітання, а де ж наші чарівні, красиві 

дівчатка? 

Портос 

Вони — наша гордість, 

Ми їх зустрічаємо й радо вітаємо 

Під звуки вальсу Є. Доги заходять дівчатка і стають біля хлопчиків. 

Араміс 

Дівчаточка любі! 

Ви – ніби принцеси. 

Красиві, тендітні –  

Ну, просто із п’єси. 

Сергійко 

Дорогі наші дівчатка! 

Зі святом вас вітаємо 

І усякого добра  

Щиро вам бажаємо! 

 Атос 

Вам дружно бажаємо 

Гарного свята – 

Здоров’я, удачі, 

Усмішок багато. 

Портос                      

А ще бажаєм вам 

Стати подругами нам.  

Щоб у класі всі здружились,  

А не бились і сварились. 

Араміс 

Вітаємо, вітаємо 

Дівчаток дорогих, 
Бо зараз всі ми знаємо найкращий день 

для них. 



Пісня «Дівчинка русява» 

Сергійко 

8 Березня є святом всіх жінок,  

Мам, бабусь та маленьких дівчаток.  

Їм усім ми даруєм в цей день,  

Танці, вірші й багато пісень, 

  Пісня  «Частівки» 

Шире, улица, роздайся, 

Ми с товарищем идем.  

И веселые частушки 

От души для вас поем. 

Женский праздник  – 

Вот причина  

Почему мы здесь поем.  

Разрешите нам мужчинам  

Вас поздравить с Женским днем. 

По ребьячему желанью 

Вас поздравить мы пришли 

И мальчишечьи страданья  

Вам сегодня принесли. 

Разудалый я мальчишка 

Горя ва не покажу. 

Хоть какое будет горе 

Все на радость положу. 

Хорошо сказал товарищ,  

Сказанул, так сказанул. 

Лучше б ты по всем предметам 

Свои двойки подтянул. 

С папой стряпать начинаем 

В кухне дым стоит и шум 

Жаль, что мы с ним не кончали 

Кулинарный техникум. 

Целый день я так старался 

На девчонок не смотрел. 

Еле-еле удержался–  

Дернуть за косу хотел.  

Говорять, что мы – задиры,  

Вы не верьте никогда,  

В нашем классе командиры 

Были девочки всегда. 

Араміс Юрко 

Сьогодні у світлому залі,  

Під поглядом теплих очей,  

Ми вас, наші мами, вітаєм,  

Від імені вдячних дітей.  

Ведуча 

Зима скінчилась, зима скінчилась, 

Усе навколо пробудилось, 

Природа ожила від сну, 

Зустрічаємо ми … весну. 

Любі діти, гості наші,  

Знов весна нас всіх зібрала,  

Й по секрету нам сказала,  

Що чарівність в ній від мами, 

І тому вона пригожа,  

Що на маму трішки схожа. 

Ну, а ми весну стрічаймо  

І матусеньку вітаймо. 

Танець Весни. 

Весна  

До вас на свято я прийшла  

І тепло всім принесла.  



Я всміхаюсь сонечку: 

—    Здрастуй, золоте! 

Я всміхаюсь квіточці - 

Хай вона цвіте! 

Я всміхаюсь дошику: 

—    Лийся, мов з відра! 

Друзям усміхаюся, 

Зичу всім добра! 

Пісня «Веснянка» 

Весна! Весна! Повітря дзвін  

І світлий небокрай!  

Очам блакить дарує він  

І голосів розмай.  

Весна! Весна! Як високо  

На крилах вітерця  

Летять хмарки,  

Торкаючись тонкого промінця.  

Шумлять весняні ручаї!  

Гуркочучи услід,  

Ріка на зламанім хребті  

Несе піднятий лід.  

1 -а краплинка 

Від сонечка розтанули  

Бурульки навесні.  

Раділи, а не плакали  

Краплиночки рясні. 

2-а  краплинка 

Ми, краплинки-веселинки,  

І грайливі, й гомінкі.  

Ми сліваєм пісню дзвінко.  

Ось послухайте її. 

КРАПЛИНКИ 

Краплинка за краплинкою —  

І вже ручай біжить, 

Із лісом та долинкою  

Про весну гомонить. 

Приспів: 

Ми крапельки, краплята. 

Єднає дружба нас. 

Вітаємо зі святом,  

Матусі рідні, вас. 

Барвисті, мов веселка,  

Блискучі та ясні  

Ми, подружки веселі,  

Радіємо весні, 

«Краплинки» сідають на місця. 

1-а дитина 

На вікні у мене гілочка розквітла,  

Пелюстки рожеві тягнуться до світла.  

Справді, мов садочок виріс на віконці,  

Щоб в матусі очі повнилися сонцем,  

Розцвіли квітками гілочки вишневі Подарунок мамі в свято березневе. 

Пісня «Сонечко» 



МАМА І СОНЕЧКО 

— Мама, люба мамочко, 

— Кажуть син і донечка,— Найдорожча в світі ти  

І ніжніша сонечка. 

Ти ясніше сонечка,  

Як тебе не славити?  

Сонечко ховається.  

Завжди поруч з нами ти. 

Ти тепліша сонечка,  

Бо в негоду грієш нас.  

Ти мудріша сонечка,  

Завжди розумієш нас. 

Сценка «Сонечко і жучки» 

Виходить сонечко і ходить по залі. 

Ведуча 

Ось і сонечко з'явилось,  

Завітало на лужок.  

Не минуло жоден кущик,  

Ні дерев, ані квіток 

На галявині ростуть 3 квіточки. 

Сонце: Тук, тук. Хто живе в квітці тут?  

Ж у к: Я живу, я жук, жу-жу  

Сонце. Йди на вулицю гуляти! 

Жук 

Не піду, злий павук не дає,  

Павутинки плете. 

Ведуча 

Сонце дуже здивувалося на те,  

Бачить: поряд інша квіточка цвіте, 

Сонце. Тук, тук. Хто живе у квітці тут? Відчиняй! 



Метелик 

Я — Метелик. 

Сонечко, тікай. 

Злий павук з'явився на лужку, 

Павутину виплів неабияку. 

Сонце 

От дива! Я і не знало, 

Що у світі так буває. 

Ще постукаю у квіточку одну, 

Може, хоч тоді я щось збагну. 

Хто живе у квітці, хто там є?  

Сонечко-жук. Я маленьке сонечко твоє.  

Сонце. Теж ховаєшся від злого павука?  

Сонечко-жук: Звісно, бо павук: мене ляка. 

Сонце розсміялося 

Пусте, це для мене павутинку він плете,  

Я на ній, немов на струнах, буду грати  

І весною ці хмаринки розганяти,  

Щоб під сонячну мелодію таку  

Усі квіти закружляли у танку. 

Жіночий день – весняне свято: 

Краси, усмішок і пісень. 

Свою матусюя і тато 

Готові на руках носить весь день. 

Пісня «Мамочка» 

З днем 8-го Березня,  

Із весняним святом,  

З пролісками першими 

В цей чудовий час,  

Мами наші рідні 

І бабусі милі, 

Від усього серця  

Ми вітаємо вас!  



Ми зі святом, мами, нині вас вітаємо 

Квітку-семицвітну в дарунок складаємо 

В ній пелюстка кожна з добрими словами 

Приймайте дарунок від нас любі мами! 

Хай добро вам буде, наші мами любі. 

Просимо ми Бога вам здоров’я дати, 

Бо здорові й діти, як здорова мати! 

А ще ми бажаєм радості в оселі,  

Щоб зростали діти розумні й веселі! 

Щастя не минає хай вашого дому, 

Будьте, наші мами, удачливі в усьому! 

Весну вам даруємо з птахами й піснями,  

Живіть і радійте, славні наші мами! 

Щиро вам бажаємо, наші любі мами,  

Щоб завжди пишалися доньками й синами 

Ну, а на останок ми даруєм квітку,  

Знайте, наші мами: люблять всіх вас дітки. 

 Танець «Полька»  

   Лиш перший з'явиться росток  

Весною з-під землі,  

Вітають дружно всіх жінок  

Дорослі і малі.  

Дорогі бабусі й мами!  

Як добре, що поруч ви з нами,  

Дякуємо вам за добро і ласку.  

За віддане тепло і чарівну казку. 

 

Пісня «Цьом-цьом»  

Скільки радості матусі  

Подарували дітлахам!  

За добро до нас і ласку  

Ми дуже-дуже вдячні вам.  

Милі наші матусі й бабусі!  

Ми вам шану складаєм  

І зізнатися мусим,  

Що без вас нас немає. 

Ви нас, рідні, зростили,  

Нам жиггя дарували  

І безмежно любили.  

Від біди захищали. 

 

Тож сьогодні ми хочем  

Вам «спасибі» сказати  

За недоспані ночі,  

На тривоги багаті. 

 

Побажаєм вам сто років жити  

Без розлуки, без журби і сліз!  

Хай із нами завжди буде щастя,  

А також здоров'я — цілий віз! 



Я своїй бабусі пісню заспіваю,  

Вона для мене — сонечко й краса.  

Подібної до неї я не знаю,  

Коли б зшукав всю землю й небеса. 

 

Бабуся моя дорога  

В усьому мені помага.  

Назбираю в лісі квітів сон-трави.  

Дорога бабусю, літ до 100 живи, 

 

Це для вас, бабусі й мами  

Заспіваєм пісню,  

Подаруєм квіти.  

Люблять вас всі діти. 

Пісня «Свято мами»  

1-а дитина: 

Дівчатка і хлоп'ята,  

Давайте разом з нами  

Подякуємо бабусі,  

Спасибі скажемо мамі.  

2 -а дитина: 

За клопіт і за ласку... 

3-я дитина: 

За пісеньки і казки...  

4-а дитина:  

За пишні пампушки... 

5-а дитина: 

І за смачненькі плюшки...  

6-а дитина:  

За танцювати вміння... 

 

7-а дитина:  

І за довготерпіння.  

8-а дитина:  

Нехай життєвий обрій  

Не тьмариться хмарками. 

Хай завжди сяє сонце!  

Діти (разом):  

Хай завжди будуть мами!  

Пісня «Мамочка моя» 

 


