
В.В. Леванчук,  

настаўніца сярэдняй школы  №18 г. Брэста 

Любоў да маці свет трымае 

Сцэнарый свята, прысвечанага Дню маці 

Мэта: выхоўваць павагу, пашану да маці; развіваць эстэтычны густ, 

адчуванне прыгожага ў паэзіі, музыцы, пачуццях. 

Форма правядзення: літаратурна-музычная кампазіцыя. 

Афармленне залы: стэнд ―Не, ніхто не заменіць, матуля, цябе…‖   з 

фотаздымкамі матуль і дзяцей; плакаты са словамі пра маці.  

 

Гучыць музыка (Cymatics “Awake”). Голас за сцэнай 

Не знаю, 

Ці ѐсць жыццѐ 

На нейкіх зорках. 

Я знаў толькі адну зорку – 

Пяцікрылую далонь маці, 

На якой выраслі 

Мы, наш хлеб, нашы песні. 

Святло якой 

Вечна струменіць. 

                         М.Танк 

 

1 вядучы: Мама, маці, матуля! 

2 вядучы: Мамачка, матулечка, мамуля! 

1 вядучы: Словы гэтыя гучаць музыкай жыцця і самаахвярнасці, 

мілагучнымі песнямі над калыскай, мелодыяй пяшчоты, ласкавай усмешкай 

на родных вуснах.  

2 вядучы: Матулечка – найдаражэйшы на свеце чалавек. Нараджэннем 

сваім, усплѐскам першых захопленных рухаў, гукаў мы абавязаны ѐй, Маці. 



1 вядучы:  З самага свайго нараджэння, можа, яшчэ і раней, мы адчуваем 

цеплыню, ласку, сілу матуліных рук. І ад самай першай хвіліны яна аберагае 

жыццѐ свайго немаўляці. Ад першага кроку і да гадоў даросласці, а нярэдка і 

пасля, яны – нашы анѐлы-ахоўнікі.  

2 вядучы: Хто сагрэў цябе сваім сэрцам? 

1 вядучы: Мама. 

2 вядучы: Хто яшчэ ўмее так, як яна, ціха тужыць у адзіноце, чакаючы 

дзяцей, радавацца ім, аддаваць апошняе, дараваць за няўвагу? 

1 вядучы: Мама. 

2 вядучы: Самае чулае і клапатлівае сэрца маці заўсѐды свеціцца любоўю. 

Яно згустак сусветнага дабра, сусветнага святла.  

1 вядучы:  І не важна колькі табе гадоў – дзесяць ці дзевяноста – ты заўсѐды 

будзеш мець патрэбу ў клопаце і цеплыні мамінага погляду, яе любові. 

Першы чытальнік. 

Ёсць матчына любоў. 

Яе не зблытай 

З ніякай, бо няма нідзе такой — 

Пяшчотнай, бескарыслівай, адкрытай. 

Шчаслівы ты, пакуль яна з табой. 

 

Ёсць матчына любоў. 

Яна будзіла 

На золку, каб радоўку не праспаць. 

I невядома мне, якая сіла 

Магла з пасцелі цѐплай падымаць. 

 

Ёсць матчына любоў. 

З ѐй забываеш 

I крыўду, і бяду, і гузакі. 



Яе цяпло да скону адчуваеш, 

Як дотык добрай ласкавай рукі. 

 

Ёсць матчына любоў. 

Яна спрадвеку 

Была, як спадарожніца жыцця. 

Ці прыгажун ты будзеш, ці калека — 

Ты для яе — любімае дзіця. 

 

Ёсць матчына любоў. 

Ты ѐй аддзячыш. 

Яна табе душу ўсю аддае. 

З дзявочаю, мужчынскай і дзіцячай 

Ніколі ты не зблытаеш яе. 

 

Ёсць матчына любоў. 

Яна нам свеціць 

I ў блізкай, і ў далѐкай старане. 

I колькі б я ні жыў на гэтым свеце, 

Любі адною — матчынай! — мяне. 

                                    Юрась Свірка 

 

1 вядучы: Дзень Маці супадае з вялікім народным святам – Пакровам 

Прасвятой Багародзіцы. А ты ведаеш, чаму  дату свята было вырашана 

прымеркаваць  менавіта да свята Пакрова? 

2 вядучы: Ведаю. Паводле тлумачэнняў праваслаўнай царквы, Пакровы – 

пакрывала Божай маці, якая абараніла людзей ад бяды. Паводле падання, у 

910 годзе падчас богаслужэння Дзева Марыя з’явіла сябе людзям. Яна зняла 

са сваѐй галавы покрыва і распрасцѐрла над людзьмі, што былі ў храме, тым 

самым імкнучыся абараніць іх ад ўсіх бачных і нябачных ворагаў. 



2 вядучы: Так і кожная матуля нібы крыламі ахінае сваіх дзяцей ад усяго 

нядобрага. Нашы маці гатовы ратаваць нас ад любога няшчасця, засланіць 

сваімі грудзьмі, каб толькі з намі нічога не здарылася. Яна прыходзіць 

заўсѐды ў самую цяжкую хвіліну.  

2 вядучы:  Беларускі пісьменнік Уладзімір Ліпскі казаў: ―Людзі, ні на 

секунду не забывайце, хто даў вам жыццѐ, хто беражліва насіў вас пад сваім 

сэрцам…Матуля – Божая пасланніца на зямлі. У ѐй – святы дух… ―     

                                                                       

Другі чытальнік 

Я слаўлю мамы светлае імя – 

Пяшчотнае, нібыта яблынь квецень. 

Матулінага сэрца цеплыня 

Нас сагравае лепш за ўсѐ на свеце. 

Я слаўлю мамы светлую душу, 

Якая разумее нас з паўслова. 

Я толькі маму памагчы прашу, 

Калі жыццѐ паставіцца сурова. 

Я слаўлю позірк маміных вачэй, 

Якія бачаць, што нам невядома. 

Даруйце боль праплаканых начэй, 

Калі нас доўга не бывае дома. 

Я слаўлю маму, бо яна – як Бог – 

Усім прабачыць і ўсѐ даруе, 

Яна для нас сабою ахвяруе, 

Як аніхто пакуль яшчэ не змог. 

                         Мікола Ляшчун  

1 вядучы: Дарагія мамы,  а вы памятаеце, як вашыя дзеці былі маленькімі? 

Як капрызнічалі і не жадалі спаць? Не злічыць, колькі неспакойных начэй 

http://matulya.ru/autar/mikola-lyashchun


было ў кожнай маці, колькі падыходзіла маці ўночы да калыскі, а яе добры 

голас  заўсѐды  супакойваў.  У кожнай мамы ѐсць свая калыханка. Яна  

пранікнѐная сімфонія любові, прасякнутая сонцам! 

 Гучыць  “Калыханка маме” (сл. Н.Мацяш, муз. І. Вінаградавай). 

 2 вядучы:  Маці – самы мудры настаўнік жыцця. Але часам здараецца 

прыкрае: дзеці , на жаль,  бываюць жорсткія ў адносінах да сваіх маці. Хай 

жорсткасць ніколі не закране ні вас, ні вашых сэрцаў. 

1 вядучы: Ах, якія мы бываем цяжкія ... 

Мы прыносім радасць або мукі. 

2 вядучы: Пяшчотная, адзіная, цудоўная. 

Разам: Беражліва твае цалуем рукі! 

Трэці чытальнік 

Цалуйце рукі любыя матуль, 

Прапахлыя работаю і сонцам. 

З душою, прачуленай да донца, 

Цалуйце рукі любыя матуль. 

Не забывайце, што для іх бясконца 

Цяжэе вечных клопатаў хатуль. 

Цалуйце рукі любыя матуль, 

Прапахлыя работаю і сонцам. 

                                          М. Пазнякоў 

Гучыць песня «Матуліны рукі» (сл. Н. Цыбулькі, муз. Л. Захлеўнага). 

1 вядучы:  Нават самыя маленькія госці нашага свята разумеюць, што мы 

заўжды адчуваем цяпло матуліных рук і сардэчную цеплыню. Запрашаем на 

сцэну вучняў 1‖А‖ класа. 

Чытальнік 1. 

З маленства яны нас  

Да сэрца гарнулі,  

Пяшчотныя, добрыя  

Рукі матулі. 



Чытальнік 2. 

Што з ранку працуюць  

Няспынна і лоўка -  

Дачушку накормяць,  

Прычэшуць галоўку,  

Кашулю пашыюць,  

Правераць задачу  

І сына суцешаць,  

Калі той заплача.  

Чытальнік 3. 

Матуліны рукі  

Нас цешаць, галубяць,  

Так шчыра, як маці,  

Ніхто нас не любіць.  

Чытальнік 4. 

Матуліны рукі -  

Адзіныя ў свеце! 

Разам 

Шануйце, любіце  

Заўсѐды іх,  дзеці.  

1 вядучы:  Аляксей Максімавіч Горкі пісаў: "Без сонца не квітнеюць кветкі, 

без кахання няма шчасця, без жанчыны няма любові, без маці няма ні паэта, 

ні героя. Уся радасць свету – ад маці !.." 

 

Чацвѐрты  чытальнік 

Блакітнай зоркі ў мроіве вясеннім. 

Тваіх вачэй адчую я цяпло, 

Перад табой я стану на калені. 

Я абдыму, пяшчотную, цябе, 

У твой падол уб’юся галавою. 



Рукой пагладзіш ціха па ілбе, 

І стану раптам зноўку сам сабою, 

Маленькім, неслухмяным, гаваркім. 

Ад шчасця скалануся і заплачу… 

Табе я абавязан сѐння ўсім, 

Калі хоць нешта на зямлі я значу. 

А. Салтук.  

Гучыць песня “Маці” (сл. В.Жуковіча, муз. Е. Атрашкевіч) 

1 вядучы: А ты ведаеш, якой яшчэ прафесіяй валодаюць усе нашы мамы? 

2 вядучы: Я магу выказаць здагадку, што нашы мамы маюць прафесію –

гаспадыня дома. Дом трымаецца на маме. Яны даглядаюць за дзецьмі і 

мужам, рыхтуюць, прыбіраюць і вельмі многае ўмеюць рабіць.  

1 вядучы: Усѐ правільна, але не забывайце, мама – гэта перш за ўсѐ 

жанчына, якая хоча быць каханай!  

 

Пяты чытальнік 

Прыйшла тэлеграма  

З Адэсы ад мамы:  

"Настрой бадзѐры.  

Цѐплае мора.  

Па вас сумую.  

Моцна цалую".  

Нам з татам таксама  

Самотна без мамы.  

І столькі работы!  

Найбольш у суботу:  

Мыццѐ, прасаванне,  

Гатуем сняданне,  

Абед і вячэру  

І лад у кватэры  



Наводзім старанна.  

Працуем да поту!  

Як мама спраўлялася  

З гэтай работай?  

                       Н. Галіноўская 

1 вядучы:  Мама, мамачка! Колькі цяпла тоіць магічнае слова, якім 

называюць самага роднага, блізкага, дарагога і адзінага чалавека. Ты ведаеш, 

я лічу, што мая мама – самая лепшая ў свеце. 

2 вядучы:  Я не згодна з табою!!!  Мая мама лепшая за ўсіх! 

1 вядучы:  Чаму гэта? 

2 вядучы: Таму, што яна МАМА! Бо мама бывае лепшай не толькі таму, што 

яна робіць нешта добрае, а таму, што яна проста МАМА. Таму для кожнага 

СВАЯ МАМА лепшая за ўсіх. 

 

Інсцэніроўка верша Г. Аўласенка “Чыя мама лепшая?” 

Адвячоркам мы гулялі  

І аб мамах размаўлялі.  

– У мяне, – прамовіў Пеця, – 

Мама лепшая на свеце!  

Усміхнуўся Толя: – Не!  

Мама лепшая ў мяне!  

– У мяне! – сказала Поля. –  

Бо яна працуе ў школе!  

– Ну дык што з таго, што ў школе! – 

Запярэчыў Полі Коля. – 

А мая кіруе крамай!  

– А мая працуе... мамай  

І цяпер з сястрычкай дома, –  

Прашаптала цііха Тома.  

– А мая, – сказала Ната, – 



І за маму, і за тату!  

Пэўна ж, мамачка мая  

Лепей вашых удвая!..  

Не згадзіўся з гэтым Пеця.  

Пачалі спрачацца дзеці:  

Коля з Поляй,  

Пеця з Нінай...  

Ну а я  

Пайшоў дахаты.  

З імі я не стаў спрачацца.  

І без спрэчкі ведаў я:  

Калі шчыра разабрацца,  

Мама лепшая –мая!  

1 вядучы: Гэта безумоўна, што для кожнага дзіцяці свая маці – лепшая ў 

свеце! І кожнае дзіця надта любіць маму! 

Шосты чытальнік 

Мама мые раму,  

Ходзіць мама ў краму.  

І ў дачушкі Наты  

Цэлы дзень заняты:  

То шукае  

маму,  

То гукае  

маму:  

— Мама,  

      дзе піжама?  

— Мама,  

      дзе панама?  

— Мама,  

      дзе праграма?..  



Мама.  

Мама.  

Мама.  

Ледзь прачнецца Ната,  

Шуму поўна хата,  

Поўна шуму, гаму,  

Бо дачушка Ната  

Надта  

Любіць маму!  

                        Р. Барадулін 

1 вядучы:  Мама сочыць за нашай жыццѐвай дарогай. Матчына любоў грэе 

нас заўсѐды! Мама – не  толькі не дасыпае  начамі, хвалюецца і клапоціцца, 

каб дзіця было здаровае, шчаслівае. Мама – гэта акно ў вялікі свет! Яна 

дапамагае дзіцяці зразумець прыгажосць свету. Мама з намі ўсѐ жыццѐ! 

Прагляд кліпа Зміцера Вайцюшкевіча  "Матуля"  

https://www.youtube.com/watch?v=-Wup15Rzgn0&list=RD-

Wup15Rzgn0&start_radio=1 

2 вядучы: Так, пакуль ѐсць маці – жыццѐ не канчаецца, усѐ ад маці на зямлі.  

1 вядучы: Дзяўчына. Жанчына. Маці… Чароўнае кола жыцця, яго пачатак. 

Паэт Рыгор Барадулін  пісаў: ― Калі б была мая воля на тое – пачаў бы я 

азбуку менавіта з літары М: як і ўсѐ на зямлі, усѐ ў нас пачынаецца з Маці. 

Усѐ ад маці, усѐ з-пад матчынага сэрца. Маці адна, маці незаменная‖. 

На сцэну падымаюцца ўсе ўдзельнікі свята. Хлопцы і дзяўчаты чытаюць 

наступныя радкі з вершаў розных паэтаў. 

Дзяўчына. 

Апошні свой аддасць кавалак хлеба,  

Жыццѐ аддасць, каб толькі мы жылі...  

Два сонцы ѐсць.  

Адно нам свеціць з неба.  

Другое – грэе на зямлі.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Wup15Rzgn0&list=RD-Wup15Rzgn0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-Wup15Rzgn0&list=RD-Wup15Rzgn0&start_radio=1


Хлопец.  

Кажуць мне, падобны да цябе я.  

Усмешка, як твая, пагляд вачэй.  

Колькі ж, мама, з добраю надзеяй  

З-за мяне не спала ты начэй?  

Дзяўчына. 

Голас незнаѐмага можа здзівіць, 

Голас друга – на хвіліну спыніць, 

Голас любай – сагрэць сонцам лета, 

Голас маці – вярнуць з таго свету. 

Хлопец.  

Усѐ, што маю,  

Усѐ ад маці –  

Усмешка, 

Першы боль да слѐз, 

І асцярожны крок  

Па хаце, 

І мой круты, 

Няроўны лѐс. 

Дзяўчына. 

Самыя добрыя вочы – матчыны. 

Хлопец.  

Самыя дбайныя рукі – матчыны. 

Дзяўчына. 

Самае чуйнае сэрца – матчына. 

Хлопец.  

Самая шчырая песня – матчына. 

Дзяўчына. 

Самая светлая радасць – матчына. 

Хлопец.  



Вы – пачатак прыгажосці.  

Дзяўчына. 

Вы – жыцця першапрычына.  

Хлопец.  

Мы цалуем вашы рукі, беларускія матулі!  

Разам. 

Мы схіляем перад вамі ў знак пашаны галаву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 



  

 

 


	Прагляд кліпа Зміцера Вайцюшкевіча  "Матуля"

