«Сім’я, сімейка, сімеєчка»
Літературно-музична композиція

Ведучий
Найдорожчі в світі люди - рідні батьки. Вони завжди простять,
зрозуміють,вислухають.ІІоки

живі

батьки

-

ми

щасливі,поки

живі

батьки.кожен з нас залишається дитиною і в 10,і в 20,і в 30 років.
Ведуча
„Шануймо наших батьків”, - так вчить Книга Книг — Біблія.
Майже 3,5 тисячі років тому на кам ’ яних плитах, які отримав пророк
Мойсей від Бога на горі Синай, були вирізьблені слова : „ Шануй батька твого
й матір твою,щоб було тобі добре і щоб довго прожив ти на землі”.
Читець
Ми до батьків сказати хочем слово.
Сповнене ніжності й любові.
Бо без батьків чого ми варті, Без маминої ласки і тепла,
Без батьківської строгості і жарту,

Без нашого родинного тепла?
Читець
Ми любим вас,кохані мами й тата,
І вам бажаєм здоров'я багато.
Ми хочемо,щоб завжди ви раділи
І щоб в житті ніколи не хворіли.
Хай щастя і радість вам ллються рікою.
Щоб ви не стрічались ніколи з журбою.
Хай пісня дзвінка виграє на устах.
Хай смутку ніколи не буде в очах.
(Виходить троє дітей в національному одязі з хлібом на вишитому
рушнику)
Дівчинка - Хлібом-сіллю вас стрічаєм
І здоров'я вам бажаєм.
Під веселий рідний спів
Посилаєм вам уклін.
Пісня „ Батько і мати”
Ведучий. - Які ми щасливі,що у нас є наші любі дорогі батьки.
Мама - то ніжність, а батько - то впевненість,мужність,сміливість Якщо в
сім’ї є син, то він горнеться до батька, а донька до матері. Якщо в сім’ї немає
одного з них, - тоді ми,як птах без крил,як квіти без сонця.
Ведуча. - Батьки виховували дітей своїм прикладом.
Існує така легенда . Колись давно запитали у батька багатодітної родини,
як він так гарно зумів виховати аж 12 своїх дітей. « А я їх ніяк не виховував,я
робив,а вони - біля мене, я жив, а вони - біля мене”.
Ведучий. - Тато і мама-двоє найрідніших людей . Вони передають нам
життєву мудрість,з ними ми ділимось радощами і смутком.
Читець
Батьки і діти! Діти і батьки!
Неділиме і одвічне слово.
Ми засіваємо житейське поле.

І не на день минувший - на віки .
Між нас не ляжуть вирвами роки.
Бо ваша кров пульсує в нашій долі.
Читець
Батьки і діти...Діти і батьки...
Нам нічого ділить на спільнім полі.
Оцих тополь приречений кортеж
Довічно супроводить Україну,
І традиційні верби , і калина –
Все батьківське,але й синівське теж!
Гумореска Ю. Рибчинського „ Артист”
Простий батько сина вивчив на артиста,
Мова в того сина ідеально чиста.
Як зі сцени скаже українське слово.
То аж дух займає - просто пречудово!
А в сім’ї артиста діти й домочадці
Чешуть по-російськи, наче ленінградці.
Тож невчений батько запитав у сина:

-

Поясни, будь ласка, в чому тут причина?
У театрі в тебе українська мова,
А у хаті в тебе нашого ні слова.
Син великодушно посміхнувсь до тата.
Ех, освіта тату, в тебе низькувата.
А тому, хто вчений , істина відома –
Що одне на службі, зовсім інше – вдома.
Вдома в мене мова — засіб спілкування,
А на службі мова - засіб існування.
Як же рідну мову я забуду,тату,
Я за неї маю непогану плату.
Ведучий

Роль батька у сім’ї дуже велика. На нього покладається обов'язок
виховувати дітей, дбати про матеріальний добробут сім' ї. Яскравий приклад
тому - оповідання С. Васильченка ,, Свекор”.
Слова автора
Тими сірими великими очима,тією поважною ходою Василько завжди
викликав усмішку у дорослих. Не вподобається йому що-небудь - зараз на
піч, укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всі непорядки в
хазяйстві перебирати: і те в нас недобре,і те не так, як у людей ведеться!
Недаремно в сім’ї взивали його свекром.
( Василько грається іграшками )
Мати. - Ти б,Васильку,взяв краще букваря та азбуки вчився. Тебе он
женити пора,а ти раз у раз шмагаєш попід піччю.
Василько.- Ну, так і женіть, коли пора !
Мати. - От такої (сміється).А до школи ходити вже й не хочеш ?
Василько.- Що мені та школа - хліба дасть ? (грається)
(Надходить батько,сідає край столу,схили вся на руку,глянув на всіх та й
промовляє ):
Батько. - Хай його батько стеряється ! Не хочу вже робити ; ось і ноги
подерев’яніли,спину ломить,руки болять , - старий роблюся вже ! Треба,
мабуть, женити кого-небудь із хлопців та й хазяйство з рук передати. Нехай
хазяйнують молоді, а нам із старою й одпочити можна !
( Василько прислухається ).
Мати. - Тільки котрого нам із трьох женити ? Миколі он на осінь у москалі
треба йти, Петро не скінчив ще науки своєї...Хіба Василь ? Він же й до
хазяйства більше має охоти, ніж до вчення.
Батько. - То як скажеш , Василю ? Тебе будемо женити чи, може, пождемо,
поки Петро скінчить школу ?
Василько. - Ги-и-и.(засміявся,закриваючись рукавом)
Батько. - Ну,то чого ж там сміятися ! Кажи : коли женити - будемо женити.
Коли ні - підождемо.

Мати. - Кажи, Васильку, то, може, сьогодні де-небудь і засватаємо дівчину.
Василько ( сам до себе )
Чому б і справді мені не женитися ? Було б добре , коли б у мене була
жінка: обід варила б мені,сорочки прала, а я лежав би на печі та погукував би
до неї :,, Стара,а принеси огню, я люльку запалю»
Мати -Ну,то як же ? Хочеш одружитися ?
Василько. - Хочу !
Батько. - Ну, от і гаразд, синуІ Тепер тільки молоду треба знайти. Чи, може,
в тебе є на приміті яка ?
Василько — Ганну хочу...
Мати. - Ганну то й Ганну - тобі видніше. Та коли казати, то й дівка вона хороша : доброго роду, й на вроду гарна, й здорова, та, може, ще й приданого
сот п ’ять дадуть. Поможи тобі, Боже, Василю !
Батько. - Ну. То ж не будемо і гаятися,будемо зараз одягатися та й по
рушники підемо. ІІодай-но йому Петрову свитку !
(Мати бере свитку,пояс, кличе Василька одягатись. Василько взяв палець у
рот, боком виходить насередину. Мати вдягає, в кишеню кладе батькову
люльку. Батько бере зі столу хліб.)
Батько. - Ну, сину, помолимося Богу й підемо, поки ще зовсім не спізніло.
Тільки треба тобі ще дещо сказати, попереду як іти. Чи будеш ти за мене в
громаду ходити , податки платити ?
Василько. - А де ж я грошей візьму ?
Батько. - Як де грошей візьмеш ? А ти будеш заробляти ! Будеш орати,
сіяти, косити.Ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе будемо слухати.
Василько. – Я не хо..чу...
Батько. - Ну, а як же, сину? Хто ж нас із матір’ю стане годувати та доглядати?
Поки ми здужали - робили, вас усіх годували, до розуму доводили, а як
постарілися, то невже ж ти виженеш нас із хати , щоб ми з торбинками пішли
попідвіконню?
Василько (заплакав). - Я малий ще!
( Всі засміялися, Василько скинув Петрову свитку, вибіг)

-А що, Василю, швидко будеш женитися?
-Так то й женитися! Там тобі така морока, що нехай його й кат візьме!
Ведучий
Місце матері в нашому житті особливе. Ми весь час звертаємось до
найдорожчої людини. Із букви-краплинки і звуку-сльозинки народилося
одного дня на світ святе слово „мама”, мовлене вустами немовляти, і осяяло
хатину, як дар Божий. Тільки не дано нам запам’ятати цю мить, як не згадати
того дня, коли над нашою колискою вперше нахилилася мати.
Читець
Моя люба мати - калиновий цвіт,
В тобі, рідна мати , весь мій любий світ.
В тобі - моє серце, в тобі - моя ціль,
Моє — твоє горе, моїм є твій біль.
Читець
Твоя втіха й радість радує мене,
А твій жаль проймає серденько моє,
Бо ж я,моя мамо,твоя кість і кров.
Ти мене родила,ти є мій покров. Читець.
Ти - мій дар найбільший, ти - мій цвіт живий,
Ти - моя перлина, скарб мій дорогий.
Ти мене хорониш від лихих тривог,
Хай тобі дасть сили з неба Господь Бог.
Пісня « Мамина сорочка»
Учень
Співала береза так ніжно,тоненько,
А ще краще заспівала мила моя ненька.
Співала калина у лузі гарненько,
А ще краще заспівала рідна моя ненька.
Ой чому ж то ненька краще всіх співає ?
Бо любов до нас у серці найщирішу має.
Ведучий. - Вшановуючи матір, ми вшановуємо берегиню земного буття,

адже попри всі негаразди українська жінка знає ціну справжніх людських
почуттів і завжди велична у своїй мудрості. Виховує матір синів і дочок,
сподівається, що буде до кого на старість голову прихилити. Пошана до
матері притаманна кожному народові. Любов матері до дитини - однакова в
усіх людей.
Іван Котляревський „ Наталка-Полтавка”
Виборний - Помагай-бі, Наталко! Як ся маєш, як поживаєш?
Наталка - Аг, живемо і маємося, як горох при дорозі.
Терпелиха - От так вона все - приговорками та одговорами і вивертається.
Виборний - Час би, Наталко, взятись за розум, ти уже дівка, не дитя. Кого
ж ти дожидасшся? Чи не із города ти таку примху привезла з собою? Там
панночки вередують женихами: той не гарний, той не багатий, той кирпатий, той носатий. А од такого перебору досидяться до того, що послі і на їх
ніхто не гляне.
Наталка - Не рівняйте мене, пане виборний, з городянками, я не вередую І
не перебираю женихами.
Виборний - Правда, замуж вийти - не дощову годину пересидіти. Об розумі
І добрім серці Наталки нічого й говорити: всі матері приміром ставлять її
своїм дочкам.Тілько правди нігде діти, трудненько тепер убогій дівці замуж
вийти; без приданого, хоть будь вона мудріша од царя Соломона, а краща од
прекрасного Йосифа, то може умерти сідою панною.
Терпелиха - Наталко ! Чуєш, що говорять? Жалій послі на себе, а не на
другого кого!
Наталка - Я і так терплю горе!
Виборний - Та можна вашому горю і пособити. У мене єсть на приміті
чолов’ яга і поважний, і багатий, і Наталку дуже собі уподобав.
Наталка ( В сторону ) -От і біда мені!
Терпелиха - Жартуєте,пане виборний!
Виборний - Без жартів, знаю гарного жениха для Наталки. А коли по
правді сказати, то я прийшов за його поговорити з вами, пані Терпелихо.
Наталка - А хто такий той жених?

Виборний - Наш возний. Ви його знаєте...Чим же не чоловік?
Наталка - Возний? Чи він же мені рівня? Ви глумитеся наді мною, пане
виборний!
Терпелиха - Я так привикла к своєму безталанню, що боюся вірити, щоб
цьому була правда.
Виборний - 3 якого ж побиту мені вас обманювати? Возний Наталку
полюбив і хоче на ній женитися.Ну, скажіте ж хутенько, як ви думаєте?
Терпелиха - Я душею рада такому зятеві.
Виборний - А ти, Наталко?
Наталка - Бога бійтесь, пане виборний! Мені страшно і подумать, щоб
такий пан — письменний, розумний і поважний — хотів на мені женитися.
Скажіть мені перше, для чого люди женяться?
Виборний - Для чого ? А ти буцім не знаєш?
Наталка - Мені здається, для того, щоб завести хазяйство і сімейство, жити
люб’язно і дружно, бути вірними до смерті і помагати одно другому. А пан,
котрий жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде їй щирим
другом до смерті? Йому в голові буде все роїтися, що він її виручив із
бідності, вивів її в люди і що вона йому не рівня; буде на неї дивитися з
презирством і обходитися з неповагою, і у пана така жінка буде гірше
наймички...буде кріпачкою.
Терпелиха - От так вона всякий раз і занесе, та й справляйся з нею. Коли
на те пішло, то я скажу: якби не годованець наш Петро, то Наталка була б
шовкова.
Виборний - Петро?Де ж він?А скілько років, як він пропада?
Терпелиха - Уже років трохи не з чотири.
Виборний - Наталка так обезглузділа, що любить запропастившегося
Петра?
( Співають )
Виборний –
Ей,Наталко,схаменися/2р/
Терпелиха - Та пожалій рідной ,

Мене , старой , бідной .
Схаменися !
Наталка - Не плач , мамо , не журися/2р/
Виборний - Забудь Петра-ланця ,
Пройдоху-поганця, покорися !
Терпелиха - Будь же , дочко , мені послушна !
Наталка - Тобі покоряюсь ,
На все соглашаюсь прямодушно.
( Всі разом ) - Де згода в сімействі, де мир і тишина,
Щасливі там люди — блаженна сторона, їх Бог благословляє.
Добро їм посилає,
Із ними вік живе./2р/
Ведучий - Сказано багато слів про наших батьків, але серед гостей є також
наші бабусі та дідусі. Бабуся, бабусенька, дідусь...Вони прожили у світі
більше, ніж тато й мама. Ми для них удвічі дорожчі, бо ми діти їх дітей.
Гуморески Павла Глазового „ Буйні предки”
Вдарив батько спересердя хлопчика малого.
Той поплакав, перереплакав та й питає в нього :

-

Тебе, татку, бив твій татко ?

-

Бив, та ще й немало.

-

Ну, а татка твого били?

-

Теж перепадало.

І сказало хлопченятко, заломивши ручки:
Тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки.
„Де беруться діти”

-

Де взялися ми ?- онуки спитали в бабусі.
А бабуся пояснила в старовиннім дусі :

-

Тебе знайшли на капусті, тебе - в бараболі.
Тебе знайшли під вербою, тебе — на тополі.
Тебе знайшов на соломі біля клуні тато...
І тут раптом обізвалось якесь онучатко :

-

От сімейка,так сімейка ! Хоч тікай із дому Хоч би одне появилось на світ по-

людському.
„ Пряник”
У вас зуби є, дідусю ? - онучок питає.
Дід журливо посміхнувся :,, Давно вже немає”...
Це почувши , хлопченятко зраділо без краю:

-

Тоді пряник потримайте, а я почекаю.
„Невдала контрольна”
Розмовляють дід з бабою :
Баба - А ти пам'ятаєш,діду,як ми з тобою познайомились ?
Дід - Ну да...Хіба таке забудеш...
Баба - А розкажи , як усе було?
Дід - Навіщо? Ти ж сама знаєш?
Баба - Ну розкажи...Хочу згадати приємне...
Дід - Теж мені приємне. Що там згадувати?!
Баба - Ну, діду, невже ти забув?
Дід - НУ добре, добре, пречипилась...Одного разу,
ще в сьомому класі, я переписав у тебе контрольну роботу , і після того між
нами розпочалася дружба...
Баба - Як романтично! Ти задоволений?!
Дід - Ех! краще б я двійку тоді з алгебри отримав!
А . Костецький „ Домашній твір”
Автор
Вітько-бідак страждає так, аж здригує ногами !
Він - за столом, він пише твір: „ Я помагаю мамі”. Старанно олівець гризе та
супить брови грізно,
Але нічого - хоч умри ! - до голови не лізе...
Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама.
Мама
Вітюнь, будь ласка, в магазин сходи за сірниками.
Син

„ Ідея!” - вигукнув синок , а мамі...
Ну й морока ! Сама іди ! Я твір пишу - Роблю важкі уроки”.
Автор
І мама вийшла...А Вітько швиденько пише в зошит:
Я в магазин завжди ходжу , коли мене попросять...
Хвилин за десять мама знов з'являється у дверях.

-

Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю.

-

Сама начисть ! -кричить Вітько. Та так, що ледь не лопне.-

Я твір пишу ! Я зайнятий ! Сама вари картоплю.
Автор
Виходить мама, а синок писати знов сідає.

-

Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок...

Автор
Радіє син .

-

Не твір, а люкс! Оцінка буде гарна !

І геть не думає про те , що він радіє марно...
Ведучий
Кожен у родині виконує свою місію, інколи не задумуючись про труднощі
своєї «половини»
«Фараони”
( Під музику у фартуху із закачаними рукавами сорочки виходить перший
чоловік, він місить тісто. )
Перший - Господи, за які гріхи такі муки ? Ну то мені з оцим клятим тістом
робити : чи борошно погаие,чи шось намішав не так ?
( Виходить другий чоловік. В нього на голові хустка, під оком синець)
Другий – Видно, що Гапка млинці пекла, бо всі ворота в тісті.
Перший - Невже? У тісті? Будь другом, витри.
Другий - Навіщо? Собаки злижуть. Я вчора замісив. Таке було, що й не
кажи: на воротах, на порозі. А сьогодні вже й сліду не лишилося: то кури
поклювали, то пси поласували!
Перший - Віриш, дві години ото мучусь, а толку ніякого. То було рідке, під-

сипав борошна. Стало таке, що й рук не вирву! А чого це ти хустку нап’ялив?
Другий - Щоб корови не лякалися, думали, що я й не чоловік зовсім, а так,
молодичка у хустці.
Перший - Тоді й мені зав’яжи, бо мухи кусають, а одганяти ніяк.
Другий - Тобі як: на потилицю чи під бороду зав'язати?
Перший - Давай під бороду!
Другий - (пов’язуючи хуску). А ти в діжу води долий .
Перший - Нікуди вже !
Другий - Тоді міси жвавіше!
Перший - Руки потерпли(вириває руки з тіста, витирає їх об фартух, стирає
з лоба піт). Будь другом, скрути мені цигарку, бо вже вуха попухли.
Другий - Сам би радий закурити, та не можу!
Перший - Це ж чому?
Другий -Пальців оце докупи не зведу. П’ятнадцять корів по чотири дійки це шістдесят? І кожну треба видоїти. Повіриш, вночі снилось мені вим'я, таке,
як клуня, а дійки такі, а я маленький, наче комарик, причепився на дійці та й
гойдаюсь...
Перший – Слухай, куме, а шо це в тебе з оком ?
Другий - І не питай краще. Пішов я замість жінки на ферму доїти цих
клятих корів. Підходжу до рябої, тільки присів, а вона як дригне ратицею, та
й прямо в око. А потім ще й хвостом по пиці!
Перший - Ану, куме, дихни!(Морщиться). Та худоба ж перегару не терпить.
Зрозумів? Ну ти вже йди, бо мені тісто навіть пси не будуть їсти!
( Другий чоловік виходить, але вбігає з куркою в руках третій чоловік у
жіночому сарафані).
Перший - Усі на літо овець стрижуть, а ти вирішив курей скубти?
Третій - Виздихали б вони, усі кури! Порадь-но мені, як визначити, яка
курка з яйцем, а яка без нього? Бо жінка веліла зарізати ту, яка не несеться.
Перший - Якщо знесла, значить у цей момент без яйця, і навпаки!
Третій -А вони всі в одне гніздо несуться, динозаври прокляті!
Перший - Ну тоді лишається тільки пощупать!

Третій - Три дні щупаю, а толку ніякого!
Перший - Ну, тоді заріж півня, і справді кінець. Слухай, а що ти на себе
нап’ялив?
Третій - А це я своїй меншенькій пошив. Правда, нічого вийшло!
Перший - Модистко ти наша! Виводь свою донечку вночі, щоб люди не
злякалися!
Третій - Ледь не забувся! Куме, я за цей тиждень вже скинув кілограм 15,
ось прийшов просити, чи немає в тебе стареньких підтяжок?
Перший - Я сам вже шосту дірку проколюю на поясі - не допомагає.
Так я ось застібаю петлю штанів на ґудзик сорочки - допомагає!
Хлопчик - Дядько Іван, дядько Петро! Там вас головиха у контору терміново викликає!
Перший - Ой горе нам, чоловікам! Де ж узялися на нашу голову ті кляті
жінки. Пішли, фараоне, а то будуть нам танці з шаблями.
Ведучий - Підростають діти, стають доролими, закохуються, одружуються.
Але як вибрати серед сотень дівчат саме ту,яка призначена тобі Богом і
самою долею ?...
І.Нечуй-Левицький „ Кайдашева сім'я”
Лаврін – Карпе! А кого ти будеш сватать ? Адже ж оце перед Семеном тебе
батько, мабуть, оженить .
Карпо - Посватаю, кого трапиться.
Лаврін - Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на всі Семигори.
Карпо - То сватай, як тобі треба.
Лаврін - Якби на мене, то я б сватав Палажку. В Палажки брови, як
шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові й
ціни нема. А що вже гарна! Як намальована!
Карпо - Коли в Палажки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у
баби.
Лаврін - То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка.
Карпо - І вже доладна! Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як
говорить, то носом свистить.

Лаврін - То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негарна?
рна? Говорить тонісінько,
тоні
мов
сопілка грає, а тиха, як ягниця.
Карпо - Тиха,
ха, як телиця. Я люблю,
лю
щоб дівчина
на була трохи бри
бриклива, щоб
мала серце з перцем.
Лаврін - То бери Химку. Ця як б
брикне, то й перекинешся.
Карпо - Коли
и Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим
патим носом вона чує,
ч як
у небі млинці
нці печуть. А як ходить,
хо
то неначее решетом горох точить,
т
такі
викрутаси виробляє.
Лаврін - Ну то сватай Одарку. Це тоненька, як
к очеретина, гнучка станом, як
тополя.
Карпо — Вже
же й знайшов крас
красуню! Та в неї лице, як тріска, стан,
ста наче копистка, сама, як дошка, а як іде, т
то аж кістки торохтять.
Лаврін - Коли
ли я буду вибират
вибирать собі дівчину,, то візьму гарну, як
я квіточка,
червону, як калина
алина в лузі, а тиху, як тихе літо.
Карпо - Мені
ні аби була робоча т
та проворна, та щоб трохи куслива
куслива, як мухи у
Спасівку.
Лаврін - То бери
ри Мотрю. Мотря
Мотр й гарна, й трохи
охи бриклива, і в неї
н й серце з
перцем.
Кайдашиха - А йдіть, діточки, полуднувати
п
таа й батька кличте.

Ведучий - Змалку для дітей ідеалом ставала сім’я, батьки. Традиційна
українська сім'я була великою: під одним дахом жило декілька сімей,
декілька поколінь.І не завжди між ними був мир і спокій.
І.Нечуй-Левицький „ Кайдашева сім'я”
( Мелашка обмела сміття коло своєї призьби,змела до порога та пішла за
рядном . Вибігає Мотря,побачила сміття,що було геть і під її призьбою )
Мотря - Доки я буду терпіти од тієї іродової Мелашки ! (крикнула на
весь двір, вхопила деркача та й розкидала сміття під Лавріповою
призьбою).
Виходить Мелашка.
Мелашка - Хто це порозкидав сміття ?- спитала в Мотрі.
Мотря - Я розкидала: не мети свого сміття під мою призьбу, бо я ним
колись тебе нагодую !
Мелашка - А зась, не діждеш ти мене сміттям годувати ! Нагодуй свого
Карпа ( змітає сміття докупи ).
Мотря - Не мети до порога,бо мені через поріг ходити !
Мелашка - Авжеж , велика пані ! Покаляєш, княгине, золоті підківки .
Мотря - Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу
мордою в сміття, щоб удруге так не робила.
Мелашка - Ах ти, паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя
свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? То ти вчиш мене, як малу
дитину? Ось тобі, ось тобі !
( Мелашка підкидає сміття деркачем на Мотрину призьбу, на стіни )
Мотря - То це ти так? то це та, що од свекрухи втікала?
Мелашка - Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я од тебе не втікатиму і
мовчати не буду ! Ось тобі на ! Ось тобі на !
( Вимахує деркачем , розкидаючи сміття )
Мотря видирає з рук Мелашки деркача і замахується на неї. Мелашка Гвалт ! Гвалт ! Якого ти дідька чіпляєшся до мене, сатано?
( 3 хати вибігла Кайдашиха з кочергою,розмахується на Мотрю. Тягнуть

всі то деркач,то
,то кочергу',вибігаю
кочергу',вибігають Лаврін з Карпом
рпом , розбороняють
розбороняют їх)
Мотря - Одривай
ривай хату ! Не буд
буду я жити з вами через сіни,, хоч би мала отут
пропасти ! Бери,
ри, Карпе, сокиру, та
т зараз одривай хату,, а як ти не хочеш, то я
сама візьму сокиру
окиру й заходжуся к
коло хати.
Карпо - Чи ви показилися,чи знавісніли?
зн
Хто це розбив вікно?
вікно
Мотря - Твоя мати! Це все пішло
піш наче з Петрового
рового дня! Одна обпаскудила
об
мені стіни, інша
ша вікна побила. Ось тобі за те, ось тобі (кидає грязюку
г
на
Мелащину половину).
Б
Не кидай, бо я тобі голову
голов провалю
Кайдашиха - Бий тебее сила Божа!
кочергою (погналась - за Мотрею.
Мотрею Мотря втекла за причілок хати)

-

Лавріне!! Одривай їй хату. Про мене, нехай
хай Мотря йде жи
жити під три

чорти або під греблю
еблю : я з нею зроду-віку
зрод
жити не буду під однією покрівлею.
по

Читець
Щоб наша держава
ержава незламна б
була , єдина ,
Повинна триматись
иматись вона на пл
плечах родини .
Родина - дідусь
дусь і бабуся , батьки
батьк і діти .
Як добре , коли
оли привід є , щоб у
усім радіти !
Читець
Бабуся пиріг випікає — сім’я радіє .
„Відмінно в щоденнику сина - це знов подія .

Ось тато матусі дарує осінню квітку...
Всміхається мама, за неї радіють дітки.
Читець
Гніздечку родинному дякую я уклінно!
І в мене упевненість визріла вже незмінна :
Щасливі родини в державі - й вона щаслива .
І діти ростимуть, засвоївши суть важливу :
Щасливим ти зробиш когось — і тобі воздасться.
Давайте кріпити родини - усім на щастя !
Пісня „ Родина , родина”
Ведучий — Щедрі на любов і турботу серця матері й батька. Але і ми
повинні віддячувати їм повагою, турботою, любов'ю. Адже ніколи не зможе
стати великою благородною людиною той, хто змалку не вмів бути хорошим
сином, ніжною дочкою .
Ведуча - Господи, нас благослови ,
Щоб не забуть : є батько й мати ,
Щоби зуміли все життя
Своїм теплом їх зігрівати.
Ведучий - Благослови, Господь, усіх,
Не залишай у дні прийдешні ,
Допоможи не впасти в гріх.
Складімо руки у молитві.
,, Молитва за батьків"
Милосердний Боже ! Дякую тобі за наших батьків, за все те добре, що ти
подав через них . Вони виховують нас, навчають любити твої святі заповіді,
не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди шанувати і слухати. А ти, Господи,
поможи нам у цьому твоєю ласкою. Благослови їх, Господи, добром,
здоров’ям, добрим і щасливим життям, хорони від злого, дай їм сили
перемогти всі труднощі, діждатись потіхи від своїх дітей.
Пісня „Многії літа”
Заключне слово вчителя

