Музичне кафе «Весняні барви»
Ведучий
Знов починається весна!
Знов починаються дива…
То серед двору із-під снігу
Раптово визирне трава.
То, раптом, лагідні веснянки
Засіють щоки та носи,
Чи розщебечуться ще зранку
Птахи на різні голоси.
Ведучий
Ми вас сьогодні всіх вітаєм
З весною і жіночим днем.
І від душі усім бажаєм ,
Щоб не було у вас проблем!
Ведучий
А день цей гарний, наче казка,
Бо жінка – це любов і ласка,
Це гордість наша, ніжність і тепло,
Воно як сонечко, що в небі розцвіло.
Ведучий
Ми раді бачити усіх,
І дорослих і малих.
В незвичайний мамин день –
Свято танців та пісень.
____________________________________________________
Офіціант 1
Наші діти дуже хочуть
Вам сюрприз зробить приємний.
І усіх вас запросити у Париж, в кафе, напевно.
Щоб зробити гарне свято
Найдорожчим в світі мамам
Дарувати сонце, квіти,
Гарну музику і каву…
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Офіціант 2
Ви ще трошки зачекайте
Діти швидко підростають…
І своїх дитячих мрій неодмінно досягають
А сьогодні всіх чекає свято гарне і незвичне
І вітає вас у себе наше кафе - кафе музичне.
Офіціант 1
Вітаємо в кафе музичному,
Весняному, незвичному.
Бабусі наші й мами,
Ми всі сьогодні з вами!
А пригощать вас будем стравами
Із музичними приправами!
Офіціант 2
Наші мами і бабусі!
Приймайте від нас вітання.
А ми виконуємо вмить
Ваші побажання.
__________________________________________________________
Офіціант 1
Добрий день, чого бажаєте?
Дівчинка
Будь-ласка, принесіть салат «Мімозу»
А в соус — пісню теплу, без морозу.
Офіціант 2
А ви чого бажаєте поїсти?
Дівчинка
Люблю солодкі вироби із тіста.
Додайте ще туди мені
Гарні бажання весняні!
Вітання
1
8 – е Березня настало,
Свято мам на всій землі!
Цю знаменну дату знають
І дорослі і малі.
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Радіє все живе навколо,
Тепла весняного багато,
Сьогодні день такий чудовий –
У наших мам рідненьких свято.
3
На мамине свято земля оживає
І сонечко в небі так ясно сіяє!
І Вас, наші рідні ,кохані матусі,
І Вас, наші рідні, ласкаві бабусі,
Із святом жіночим вітаємо Вас!
Прийміть найщиріші вітання від нас!
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Бажаєм Вам радості, щастя й любові,
Бажаєм, щоб завжди були ви здорові.
Кохані матусі і рідні бабулі
Хай довгі літа накує Вам зозуля!
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Усім дівчаткам і жінкам
Нехай яскраве сонце сяє,
Для наших найдорожчих мам
Ласкава пісенька лунає.
______________________________________________________________
Офіціант 1
Ви будете щось замовляти?
Дівчинка
Фірмового хочеться салату.
Та ось ніяк я не згадаю,
Як у вас салат цей називають?
Офіціант 2
Тоді назвіть його інгредієнти,
І кухар приготує в два моменти.
Дівчинка
(Буряк, риба, картопля, цибуля, морква)
Офіціант 1
Салату почекайте свого,
А жартівлива пісня вже готова!
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_________________________________________________________________
Офіціант 2
Ви готові зробити своє замовлення?
Дівчинка
Хочу вінегрет із жартів!
Є у вас такі таланти?
Офіціант 1
Ану! Кухарі! Швиденько до роботи ставайте,
Венігрет із жартів нам подавайте!
Жарти
Помаду мама не дає, рум’яна зникли й лак,
Жіноче свято настає - а готуватись як?
Та я у відчай не впаду, візьму свою гуаш,
Нові фломастери знайду - і буде макіяж!
На шию вчеплю ланцюжки і кліпси на вухах Таких жінок чоловіки носили б на руках!
Стук в двері:
Мам, заходь скоріш, іще один штришок.
Мені б на подіум в Париж, та треба на урок...
Та раптом тато увійшов із квітами в руках,
Для мами це не був би шок, а тато скрикнув -Ах!
Красуня, що ж тепер робить, як підемо на свято?
Тебе ж до завтра не відмить…
Це все для тебе, тату!
Гумореска: «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!
Гумореска « Схожість»
До малодих батьків зайшла сусідка:
- Іванко ваш — ну, вилитий татусь!
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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!
ХИТРИЙ ГРИЦЬ
— Якщо будеш,— каже дід,—
Ти на скрипці грати,
Буду тобі кожен день
На кіно давати.
— Пхе,— сміється Гриць малий,—
Так не вийде, діду!
На кіно мені дадуть
Четверо сусідів.
Будуть також кожен день
На кіно давати
Із умовою: якщо
Я не буду грати!
Офіціант 2
Замовте й ви чогось, будьте ласкаві!
Дівчинка
Принесіть, будь ласка, кави!
А ще танець для забави!
__________________________________________________________________
Офіціант 1
А ви що будете замовляти?
Дівчинка
Все у вас смачно і гарнесенько,
А хочеться якогось духмяного перчика.
Офіціант 2
Перчика вам хочеться? Стривайте!
Привітання для бабусь, тримайте!
1. Моя бабуся люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей.
І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас, дітей.
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2. В мене бабця ще бадьора,
Ще й працює цілі дні,
А в зимову мені пору
Варить галушки смачні.
3. Моя вміє в шашки грати,
Рукавички сплести,
Ще й казочку про бичка
Гарно розповісти.
3 нею-вдома, з нею — в гості,
З нею дружно я живу.
Бо з малечку її просто
Дуже-дуже я люблю!
4. Дарувати всім бабусям маєм добру звичку
Спиці, хусточки , клубочки з вовни рукавички.
Але краще дарувати не клубок, не паличку.
Піднесіть бабусям рідним обруч і скакалочку
Чи метелика живого. Кульку на вірьовочці.
Курс «уроки карате». Олівці в коробочці.
5. Подаруйте окуляри, якщо є потреба,
Телефон і телескоп, щоб вивчати небо.
І тоді всі ваші рідні стануть дивуватись,
Як про мрії заповітні ви могли дізнатись.
Адже раптом всі бабусі так цьому зрадіють,
Що про свій забудуть вік і помолодіють.
6. Подаруєм бабцям пісню,
Нехай любі усміхнуться.
І від радості у них
Серця швидко, швидко б’ються.
Ведучий
Перед подачею десерту , ознайомтесь з прогнозом погоди на святковий день.
Дорогі жінки та дівчата! У цей святковий день гідромецентр прогнозує
чудову весняну погоду .
Ведучий
На всій території України спостерігатиметься квітковий зорепад, вітер
обіймів і кохання, на дорогах тільки жінки за кермом, тому що чоловіки
«роблять погоду» в цей час біля плити та на кухні.
6

Ведучий
Ми ж слідкуємо за погодою в нашому музичному кафе і, сподіваємося, що на
серці у вас сонячно і затишно.
Офіціант 1
Що вам подати на десерт?
Дівчинка
Нам, будь ласка, чаю з сиром,
Ми дуже його любим.
Офіціант 2
Одну хвилинку, буде вам чайок!
Веселим видався деньок!
Ведучий
Танцювали і співали, наче все вже побажали.
Тож, гості наші, прощавайте, нашу школу не забувайте.
Вже завершилося свято,час усім нам спочивати –
Виконавцям, глядачам: хай щастить і вам, і нам!
Ведучий
Найдобріші,наймиліші,
Дуже любимо ми вас,
А тепер ловіть скоріше
Поцілуночки від нас!
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