Люблю жіночі імена…
Мета: ознайомити присутніх з великою кількістю варіантами жіночих імен,
їх значенням, походженням; розвивати артистичні здібності у вимові, дикції,
співові; виховувати повагу до рідкісних імен.
Обладнання: музичне обладнання, диски з піснями.
Перебіг заходу
Ведучий.
Жінки! Сьогодні ваше свято!
І на зорі, ще в ранній час,
Йде славний березень вітати
Живими пролісками вас.

Ведучий.
Несе надії вам святкові,
Мов повів радісний весни,
За вашу вірність у любові,
Що не згаса до сивини!

Ведучий.
Іде він молодо і дзвінко,
Світ осяває у цвіту.
Сердечне вам спасибі, жінко,
За щедру вашу доброту!
Ведучий.
За колискову ніжну казку,
Що зачаровує дітей,
За щиру усмішку і ласку,
З якими йдете до людей.

Ведучий.
Ви — добра подруга в дорозі,
Ви — співу ніжне джерело.
Завжди: у радості й тривозі,
Відчуєм ваших рук тепло!

Ведучий.
Ви — наше березневе свято,
Що освятить любов'ю світ.
Живіть же гордо і крилато
Багато довгих, щасливих літ.

Ведучий.
Це про вас співають зорі,
Мабуть, не дарма,
Бо поетів і героїв
Без жінок нема.

Ведучий.
Свята і грішна,
Ніжна і жагуча,
Цнотлива й пристрасна,
І сильна, і слабка,
Ви — жінка неповторна і чарівна,
Ви — жінка, вічно мудра й молода.

Ведучий.
М'яка і владна,
Віддана і вільна,
Близька й далека,
Світла й потайна.
Ви — жінка, жінка — мати і дружина,
Безмежне море доброти й тепла.

Ведучий.
П'янка і чуйна,
Ліки і отрута,
Земна й небесна,
Горда і проста,
Ви — жінка, королева, берегиня,
Мінлива, непізнанна, дорога.

Ведучий.
Від вас усе: і весен перший цвіт,
І срібний обрій, і криниця чиста,
І серця жар, і мрій дзвінкий політ,
І юності розрада промениста!

Ведучий.
Від вас усе: любов і всезнання,
І пристрасть ласк, і тиха щедрість літа,
Струмкого щастя світле пізнання,
Безмежним чаром юності повите!

Ведучий.
А жінка буває на осінь так схожа:
То тиха й привітна, а то непогожа,
То скрипить сльозою, то сонцем засвітить,
То прагне зими, то вертається в літо.

Ведучий.
А жінка, як осінь, плодами багата:
На ніжність, добро, материнство і свято,
Як вересень тихий, зігріє душею —
Не страшно негоду чекати із нею!

Ведучий.
А жінка буває тривожна, як осінь:
То дихає вітром, то ласки попросить,
То болю завдасть, а то вигоїть рани,
Листочком у світ полетить за коханим!

Ведучий.
А осінь в природі — незвідане диво,
Так само і жінка: буває вродлива,
Буває примхлива, буває чутлива,
Нехай тільки кожна з них буде щаслива!
Ведучий.
У росинці малій крилато
Зазоріло посеред тьми, —
І приходить на землю свято,
Щоб лишитися між людьми.

Ведучий:
Люблю жіночі імена.
Жива в них сила первозданна.
З глибин історії луна –
Марія. Анна. Роксолана.
Торкнешся слухом – зазвучить:
Земфіра. Клавдія. По – лі – на.
Підвладна їм летюча мить.
Та й вічність пада на коліна!
Ведучий:
Люблю жіночі імена; коли звучать вони ласкаво:
Іринко, Марійко, Катрусю. Анютко, Веронічко, Клаво…
Люблю ще схожі імена на квіточки пахучі:
Лілеї, Рози, Маргаритки. Які ж вони квітучі.
Багато в світі є імен і всі вони цікаві.
Якщо ж їх перекласти, то схожих є чимало.
Розкажем вам про імена, їх значення в нараді.
Можливо, у вашому житті це буде вам у нагоді.
Ведучий:
Любов – найбільше щастя із усіх,
Коли любити можеш всіх.
Тому жінки з таким ім’ям
Несуть любов в серця всім нам.
Це Любочка, Любуня, Любка,
Неначе біла голубка,
До бога в небо підлітає,
Любити всіх нас научає.
Виконується пісня П. Зіброва «Ах. Люба, Люба, Любовь»

Ведучий:
От зависти пуст лопнут короли,
И королевы – лопнут вслед за ними.
Родители Валюшей нареклиВсевышний дал тебе такое имя.

Ведучий
А вместе с ним дал жизненный заряд,
С тех пор ты с этим именем едина,
В нем встали все мечты в единый ряд
И ждут волшебной лампы Аладдина.

Ведучий:
В нем для людей открытая душа
И каковы бы ни были манеры,
Есть в имени твоем особый шарм,
А сколько силы, нежности и веры!

Ведучий:
Земная твердь и неземной полет,
Рассветный луч, закатная грустинка.
Пусть наша Валя пахнет и цветет
Как дорогая сердцу валентинка!

Виконується пісня Валюша, Валя, Валентина

Ведучий:
«Перемога» - ім’я Віка,
«несе Ніку» Вероніка.
Вікусенька, Вітка, Віта,
Вероніка, Віра, Ніка.
Серіал про няню Віку
Став улюбленим для нас,
Бо вона весела дуже
й показала вищий клас.
Виконується пісня групи «Корни» «С днем рождения, Вика»
Ведучий:
Віра – цим словом сказано все.
Ім’я це віру нам несе.
Нічого з нею не боюся:
Віруня, Вірочка, Віруся.
Лунає пісня А. Апіної, Л. Успенської «Вера, Верочка»
Ведучий:
Надія – ім’я це вселяє в серця всіх надію,
Що буде все добре й ще краще, ніж в мріях,
Надію, що все переможе вона –
Надюшенька, Надінька, Надійка одна.
Лунає пісня А. Герман «Надежда».
Ведучий:
Катя, Катря, Катерина. Грецьке слово «чистота»
Наче біла скатертина нам дорогу вистила.
На святу Катерину, покровительку жінок,
Одягли римляни – кати муки страшної вінок
Виконується пісня А Державіна «Катя – Катерина»

Ведучий:
У моїм поліськім краї
Це давно вже не нове,
Задеснянці навіть знають:
Лада в Ладинці живе.
Це ім’я ще давньоруське:
Лада, Ладочка, Ладуська.
Означає «кохана, мила»,
Люда, як кохання крила.

Лунає пісня «Люда - Людочка»

Ведучий:
«Чайка в морі» - це Лариса:
Лара, Лора, Ляля, Рися.
Ларонька, Ларуня, Лорочка, Лоруня,
Ляленька, Лялюня,Рисечка, Рисуня.
Доліна Лариса – це голос Росії,
Бо співати так не кожний зуміє.

Лунає пісня «Лора».

Ведучий:
Єсть ім’я жіноче, м’яке і ясне;
В йому і любов, і життя, і надія;
Воно як зітхання бринить весняне: Марія

Ведучий:
Ім’я це шанується завжди в народі,
Бо Діва Марія нам Матір для всіх.
Є ще Єгипетська і Магдалина,
Нам приклад дали, як знищити гріх.
Вона означає «кохана, бажана»:
Марієчка, Муся, Машуня чи Маня.
І майже у кожній сім’ї є бабуся,
Яку звати Маша, Марічка, Маруся.
Лунає пісня «Маша» .
Ведучий:
Народилася русява доця,
І назвали Натою її…
Так от, у будинку невеличкім,
Що сховався за зелений хміль,
І зросла Натуся біля річки,
Недалеко жив і я відтіль.
Ведучий:
Була у Росії Наташа Ростова.
Тепер є у них ще одна – Корольова,
Вона українка, про це всі знають.
У нас Могилевська й Бучинська співають.
Ім’я означає «рідний» латиною.
Наталочки, Нати поширені й нині.
Лунає пісня «Наташка».

Ведучий:
У давні часи у місті Петра
Юродива Ксенія свято жила.
І голод, і холод терпіла завжди,
Вона заслужила на райські сади
Усім, хто бажає, вона допоможе.
У Бога попросить спасіння для вас.
Тому її люди шанують і свято
Про неї розкажуть навіть в наш час.
Лунає пісня гурту «Експрес» «Ксюша»
Ведучий:
Зі скандинавської Оляна означає «свята».
З цим ім’ям пов’язані мудрість й доброта.
На Русі княгиня Ольга обіцяло всім
Мудрість, віру, щедрість, силу принесу в ваш дім.
Лунає пісня «Оля»
Ведучий:
Склали співанку новеньку на слова веселі
Та й про дівчинку Оленку з нашої оселі.
Ведучий:
Олена – із грецької «сонячне світло».
Оленка це світло приносить у ваш дім.
Це Ляля, Оленочка, Льоля, Ленуся.
Ім’я це подобається хлопцям усім.
Лунає пісня групи «Ненсі» «Альонка». Є. Мартинова «Альонушка»,
«Леприконси» «Лена».

Ведучий:
Твоє ім’я від світла чи від лані?
Світлинко, Ланочко, в журбі, в юрбі – одна!
Що лані у тім холоді вікна?
Якій журбі здалось неподоланій?
Ведучий:
Коли Самарянка прийшла до криниці,
Христос попросив напитись води.
Фотинія, звали її, не схотіла, та потім,
Прозрівши, побігла туди,
Де люди сиділи, і всім розказала:
«Прозрівши від Світла Світланою».
Лунає пісня «Свєтик мой, Светлана».
Ведучий:
А ім’я Тетяна грецькою «призначати».
Як же наших дівчат лагідно назвати?
Можна Тата, Тася, Таця, Тацечка, Тацюня,
Якщо дуже вже ласкаво – Танечка – кицюня
Лунає пісня «Таня, Таничка».
Веучий:
Гарна дівчинка красуня
Це звичайно наша Юля
Вміру вперта та дразлива
Емоційна та щаслива
Знає толк вона у моді
З усіма живе у згоді
Дасть пораду завжди влучно
Таку подругу мать зручно.

Виконується пісня Юлія
Ведучий:
В нашій школі є красуня
Звуть усі її Лідуня
Господиня гарна й мила
До людей привітна й щира
Ведучий:
Ліда вміє танцювати,
Та ще добре готувати
Голубці, млинці, котлети,
Холодці, торти, рулети.
Поважають Ліду друзі
Знають всі її в окрузі.
Ведучий:
Що ж, ми вам розказали, пісні ще проспівали,
Щоб про жіночі імена ви більше й краще знали.
Лунає пісня групи «Премєр – міністр» «Восьмоє марто»
Учень
Краса жіноча – це чарівний цвіт.
Вона не піддається плину літ.
Учень
Краса жіноча – це шалений світ.
Який дарує щастя і п’янить.
Учень
Вона іскриться казкою в очах
І просить добру долю в молитвах.

Учень
У посмішці із ніжності й тепла
Краса жіноча пишно розцвіла.
Учень
Краса жіноча – в вірності святій.
Всі відстані й часи підладні їй.
Учень
І воїн, і мудрець, і селянин.
Уклониться красі цій, як один.
Учень
Краса жіноча – зорі в небесах,
Дитина, що у мами на руках…
Учень
Краса живе у рідному краю,
У тихому: «Люблю… Люблю…Люблю».
Учень
Не промини свою красу, не промини.
У доброту красу жіночу огорни.
Учень
Не промини свою любов, як прийде час,
Краса жінок врятує світ, врятує нас.
Учень
Тож квітуйте дивосвітом
На усі віки,
Посміхайтесь і радійте,
Дорогі жінки.

Учень
Із долонь весни спивайте
Сонячне тепло,
Любіть, чаруйте, наживайте
Ви щастя і добро.
Ведучий
На цьому наше свято завершено. До нових зустрічей.

