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Дзеркало жіночої душі 

Ведучий  

Прийшла весна 

Під ранок березневий, 

Розливши щедро, хор пташиний свій. 

Ступає гордо, наче королева, 

І кожна квітка посміхнулась їй. 

Ось вдарив грім у барабани, 

І дощ пустився у танок, 

А в небі райдуга весняна 

Сплела із квіточок  вінок! 

Вінок той підхопили діти 

І диво з ними сталось 

У кольори різноманітні 

Долоньки уквітчались! 

Ведучий 

Ось і перший номер програми – 

Повітряний поцілунок для кожної мами 

Як починається весна? 

Авжеж, жіночим святом! 

Для вас звучить ця чарівна 

Мелодія крилата! 

Пісня «Мамин день» 

Вітальні вірші 

1. Березневе свято мами 

Нам весна приносить в дім. 

 Тож сьогодні у садочку 

 Буде весело усім. 

 2. Ясне сонечко сміється, 

 Лине музика і сміх, 

 З весняним чудовим святом 

 Ми вітаємо усіх! 

 3. Спасибі, бабусі і мами, 

 Що ви тут сьогодні з нами. 

 До вас наше перше слово- 
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 Будьте всі завжди здорові. 

 4. Можна в світі чимало зробити 

 Перетворити зиму на літо 

 Можна пройти крізь пустелі і хащі 

 Тільки без мами не можна нізащо 

 Бо найдорожче стоїть за словами 

 Все в світі починається з мами. 

 5. Спасибі вам за доброту, 

 Що не стуляючи очей 

 Недосипали ви ночей. 

 За те, що кожен день і час 

 Ви турбувалися за нас. 

 6. Сонце голубить місто і річку 

 Мама голубить мене і сестричку 

 Сонце мене гріє в літню годину 

 Мамине серце гріє щоднини. 

Ведучий 

У цей весняний  День жіночий 

Ми щиро привітати хочем: 

Усіх жінок, які ввесь час 

З любов’ю дбають про всіх нас! 

Ведучий 

Жінок вітати – це природно, 

Але подумать треба нам: 

Що подаруємо сьогодні 

На свято чарівним жінкам? 

Ведучий 

А й справді! Що подарувати? 

Навіть не знаю, що сказати! 

Ведучий 

У мене теж ідей немає, 

То, може в друзів запитаєм? 

(на перед виходять ще 3-ри хлопчики і дівчинка) 

1. Всі знають, що жінок, ще змалку, 

Привчають їжу готувати 

Тож, пропоную мультиварку 

Сьогодні їм подарувати! 
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2. Без мультиварки можна жити – 

В каструлі будуть борщ варити, 

А от без пральної машини - 

Не обійтися господині! 

3. Брудна білизна може зачекати, 

Найважче – це в квартирі прибирати, 

Почистити підлогу, знає кожен 

Хороший пилосос їм допоможе! 

Дівчинка:  

Ці подарунки й справді незамінні - 

Вони полегшать будні господині, 

Але ж, на свято подарунки інші 

Потрібно дарувати кожній жінці! 

Я знаю точно, що жінки у залі 

Отримали б ще більше насолоди, 

Якби на свято їм подарували 

Щось, для підтримання краси та вроди! 

1 хлопчик Я згоден, для жінок важливо, 

Щоб їхня зовнішність була красива, 

2 хлопчик (ну-ну) Але, щоб бездоганний вигляд мати – 

Потрібно за собою доглядати! 

1 хлопчик То може, краще жіночкам на свято 

Велике дзеркало подарувати? 

2 хлопчик Ідея – СУПЕР! (во) Молодець! Ти - геній! (по плечу) 

Виносьте, швидше, дзеркало на сцену! 

(Ведучі сідають на місця. Звучить казкова музика, з-за куліс на сцену виносять 

Дзеркало, обмотане по окружності гірляндою, кінець шнура якої, залишається 

за лаштунками. На Дзеркалі намальовані риси жіночого обличчя. Тканину 

знімають. Чути голос Дзеркала - гірлянда засвічується) 

Голос Дзеркала: 

Спасибі, діти, вам велике, 

Що вибрали мене ви саме 

Тож, від сьогодні  і довіку 

Я буду поряд із жінками! 

Я нагадаю їм, що жінка 
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Прекрасна в будь-якому віці 

Бабуся, підліток, дитинка 

Жінка середніх літ, дівиця – 

Усі по-своєму красиві, 

Період кожен – справжнє диво 

І в ці періоди жіночі, 

Я запросити всіх вас хочу! 

Ведучий 

Тож, зазирніть, будь ласка всі 

У «Дзеркало жіночої душі» 

Період перший на початку – 

Тут жінка, ще мале дівчатко… 

Вірш 

Колись природа-мати 

Чекала немовляти, 

І сонечко просила: 

«Даруй дитині сили, 

Дай їй свого тепла, добра, 

Щоб світлою душа була.» 

Благала чисті води: 

«Дитині дайте вроди, 

Краси на довгі роки, 

І почуттів глибоких! » 

Просила в неба висоти 

І мудрості, і широти. 

Коли благає мати – 

Не можна відмовляти, 

Тож народилась донечка 

З дарами неба й сонечка, 

Із чистих вод дари взяла: 

Дитина Жінкою була. 

Пісня «Я зичу вам щастя» 

Ведучий 

Період другий – теж цікавий – 

Вже підлітком дівчатко стало 

Погляньте, як вона змінилась, 

А розмовляти, як навчилась!  
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1 Дівчинка 

Набридло гратися ляльками 

І бантики носити - 

Я закохалася без тями 

У свого друга Вітю! 

2 Дівчинка 

На дискотеку дуже хочу, 

Я танцювала б там до ночі, 

Та не пускає мене мама – 

Говорить, що мені ще рано! 

3 Дівчинка 

Одягну спідницю модну, 

Або джинсові штани, 

Кожен хлопець тоді буде 

Озиратись в слід мені! 

1 Хлопчик 

Подивіться, ось дівчата, 

Виросли на славу, 

Я б, усіх поцілував, 

Та, не маю права… 

2 Хлопчик 

Дивлюсь на дівчину і думку гадаю, 

Чому я маленький і грошей не маю? 

Купив би їй шубу, якби був багатий, 

Та поки  що, можу лише заспівати! 

Танець «Черевички» 

Ведучий 

Період третій – це дівиця: 

Струнка, красива, білолиця… 

Прийшла в кафе прекрасна фея – 

Побачення сьогодні в неї… 

(Під звуки саксофону, грають музиканти; на сцену виходить дівчина, сідає за 

столиком, на якому стоять елементи посуду, пачка від соку (імітація КАФЕ), 

п’є сік… Пізніше заходить хлопець з квітами, цілує дівчину в щічку, дарує їй 

квіти, сідає поруч)) 

 



6 
 

 

Наречений: (цілує в щічку, сідає напроти) 

Привіт, пробач що трохи пізно – 

Букетик довго вибирав, 

Було багато квітів різних, 

Та я тобі троянди взяв, 

І хочу нині, в знак любові, 

Подарувати їх тобі, (віддає квіти дівчині) 

Скажи мені, чи ти готова 

Стати дружиною мені? (стає на коліно, протягує обручку) 

(Дівчина бере обручку, підходить до нареченого, він встає, дівчина його обіймає) 

Дівчина:  

Спасибі, любий, я давно чекала 

Коли, запросиш заміж ти мене 

І ця хвилина, все ж таки настала 

Тому, скажу тобі тільки одне: 

Я згодна! - Вже чекать не маю сили, 

Коли прийде день нашого весілля! 

Хлопець:  

Весілля, скоро буде в нас, 

А зараз, заспівати час! 

Пісня «Поцілую» 

Ведучий 

Четвертий період – це щастя для жінки – 

З’явилась у неї маленька дитинка! 

Але, чи всі погодяться сьогодні з нами, 

Що справді, малюки потрібні  мамам? 

(виходять діти, ведуть бесіду між собою) 

Дівчинка 

Я не згодна, що малята 

Можуть мамам щастя дати! 

Там де діти, кожен знає 

Від проблем життя не має! 

Хлопчик 

Так, ти правильно сказала, 

Що від нас проблем не мало - 

Не потрібні мамам діти, 
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Краще їм для себе жити! 

Дівчинка 

І я теж, скажу вам усім прямо, 

Без дітей щаслива стане мама: 

Пелюшки брудні не буде прати, 

І носи малятам витирати, 

Міряти вночі температуру 

І до того ж, збереже фігуру! 

Хлопчик 

Послухайте, я точно знаю, 

Що малюки потрібні мамам! 

Бо, можуть всі на світі діти 

Матусь щасливими зробити! 

Лиш треба, мамам помагати, 

Слова подяки їм казати, 

І міцно-міно цілувати, 

А, інколи, й води подати… 

Поряд з такими малюками, 

Щасливі будуть наші мами! 

Сценка «Три мами» 

Ведучий 

Тепер всі можуть розуміти, 

Чому потрібні мамам діти, 

Тож, про пусте не розмовляєм, 

А краще, пісню заспіваєм! 

Пісня 1 класу 

Ведучий 

Так рік за роком швидко пролітає – 

Період п’ятий нині наступає 

Бабусею тепер вже стала жінка – 

Мабуть прийшла пора для відпочинку? 

Ведучий 

Ой, ні! Не вийде спочивати, 

Бо вже онуків повна хата 

І кожен, щось від неї хоче, 

Тож, трудиться вона до ночі… 

Вірші про бабусь: 
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1. Я з бабусею своєю 

Дружу давно-давно. 

І ми, - скажу вам, - з нею  

В усьому заодно. 

2. Така моя бабуся –  

Найкраща у житті. 

А руки ж у бабусі – 

Ну просто золоті! 

3. Вони що хочеш вміють, 

Скрізь роблять чудеса: 

То місять щось, то миють, 

Подивишся – краса! 

4. Так товсто мажуть пінку. 

Так щедро сиплять мак. 

Працюють без спочинку, 

А пестять ніжно так. 

5. І в хаті, і на дворі 

Пороблять все як слід. 

То чистять щось в коморі, 

То варять нам обід. 

6. Як смеркне – тіні дивні 

Сплітають на стіні: 

Казки такі чарівні 

Розказують мені. 

7. У святковий день Жіночий, 

Подивлюсь бабусі в  очі, 

Подарую їй малюнок 

І у щічку поцілунок! 

8. Знаю я, бабусі наші 

Будуть довго жити, 

Бо з онуками бабусям 

Ніколи старіти! 

9. За твій теплий поцілунок 

І лагідні руки, 

Прийми танець в подарунок 

Від вдячних онуків! 

Танець: «Бабушки-старушки» (хлопці) 
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Ведучий 

Хочу, теж сказати, хоч два слова, 

Для усіх прекрасних жіночок: 

Всім бажаю щастя і здоров’я 

І слухняних, гарних діточок! 

Закінчилась подорож святкова, 

Та не раз ще зазирнемо всі, 

У прекрасне, дивне, загадкове 

Дзеркало жіночої душі! 

Але, зараз, треба нам прощатись, 

Тож, прийміть на пам’ять від діток, 

Ще одне вітання у день свята, 

Цей веселий, запальний танок! 

Танець «Васелина» 

Ведучий 

Сьогодні свято у жінок, 

Бажаю: хай все буде ОК! 

Хай буде хліб у вас з ікрою 

І бутерброди з ковбасою 

Щоб каву вам носили в ліжко, 

І цілували ваші ніжки! 

Якщо ж сказати в двох словах - 

Бажаю всіх земних Вам благ, 

А можна ще і неземних 

Бо заслужили ви на них! 

Зі святом Вас, дорогі жінки! 

Пісня «Посміхайтеся» 


