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Слухняна дитина —
радість для родини
Ведуча.

Наше свято має назву «Слухняна дитина —
радість для родини».
Що таке слухняність? Це вміння чути, розуміти
і використовувати поради батьків, учителів і всіх
добрих людей.

Дитина.

Слухняність
Слухаюся тата й маму,
Старших й вчителів — так само.
Все виконую старанно,
Бо дитина я слухняна.
Дивиться Господь із Неба
І на мене, і на тебе.
Він слухняним помагає —
Від біди оберігає.
Віра Паронова

Ведуча.

А чому дитина повинна слухатися старших? Тому,
що вона ще не має життєвого досвіду. Від того,
наскільки слухняна дитина, залежить її майбутнє:
буде вона щасливою чи ні.

Дитина.

Слухняність — це переймання життєвого досвіду
старших?

Ведуча.

Правильно. Кого ж має слухатися дитина в
першу чергу?

Діти (дають відповіді).
— Тата і маму.
— Бабусю і дідуся.
— Старших брата і сестричку.
Ведуча.

Так. Усе починається в родинному колі. Чого
ж навчають нас наші рідні? Хто найголовніший у
сім’ї?
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Дитина.

Батько.

Ведуча.

Чого ж нас навчає батько?

Діти (відповідають).
— Мій тато вчить любити нашу сім’ю, нашу
Батьківщину.
— Мене батько навчає бути добрим, стриманим,
усім допомагати.
— Мене батько навчає ремонтувати машину,
меблі...
— А ми з татом — справжні друзі. Він усюди бере
мене з собою: і на риболовлю, і в село допомагати
бабусі. Він навчив мене кататися на ковзанах і
лижах.
Дитина.

Батькова ласка
В батечка мого
Сильна рука,
Та його ласка
Ніжна й легка.
Лагідно гляне
Мудрий отець,
Тихо промовить:
— Ти — молодець.
Часто голубить
Мама мене.
Без поцілунку
Й дня не мине.
В батька такої
Ласки нема —
Поглядом добрим
Мене обійма.
Віра Паронова
Дівчатка виконують пісню «Диво-татусь».
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Як весняне сонечко
Усміхнулась донечка,
В оченятах сяяли
Щастя промінці.
Тішилася донечка,
Що її долонечка,
Крихітна долонечка —
В татовій руці.
І радів за донечку
Місяць у віконечку,
На краєчок ліжечка
Стиха він присів.
Побажав маляточкам —
Хлопчикам й дівчаточкам —
Мати добрих, лагідних
Диво-татусів.
Хлопчик.

Коли я був маленьким, то любив хитрувати.
Шкоду зроблю і кажу, що це не я. А татко завжди
якось про це здогадувався. Мені вже нікуди подітися
і я визнавав свою провину. Так і навчився завжди
говорити правду. Прочитаю вам веселий віршик
«Вуса».
Кажуть, що у всіх тварин
Вуса справжнє диво.
І лиш треба повести
Ними вправо-вліво,
Щоб дізнатися про все:
Що погода принесе —
Чи дощі, чи спеку.
Я подумав: «У людей
Теж таке буває...
Тато, справді, кожен день
Все про мене знає».
— Звідки? — будете питати. —
Бо у мене він вусатий.
Мирослава Іванців
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Ведуча.

А хто в сім’ї найбільше часу проводить з дітьми?

Діти.

Мама.

Ведуча.

А чого навчають своїх дітей матусі?

Діти.

— Мене мама навчила читати і писати.
— Мене — бути чемною і доброю.
— А мене — бути лагідною і ніколи ні на кого не
ображатись, з усіма дружити.
— А мене навчила ліпити вареники і ми разом з
нею печемо пиріжки.
Дівчатка виконують пісню «Мама — подруга моя»
МАМА — ПОДРУГА МОЯ

Слова В. Паронової

Музика Н. Шевченко
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