
Сценарій до святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

1. На вході в зал вчителі отримують білети з номером.
2. На екрані картинки з 8 Березня
Лунає мелодія – гра на фортепіано Куххххххх В.
Провідник 1.Дорогі жінки, дівчата! Сьогодні ми вас запрошуємо в уявну 
подорож. До відправлення поїзда, що прямує за маршутом «Школа-Жіноча 
мрія» залишається 5хв: прохання займати свої місця згідно куплених квитків.
Пісня  «Добрий день вам людочки»
Провідник 2.  Перший потяг до Жіночих мрій відправляється!
(На екрані  зображення поїзда)
Провідник 1.Сьогодні на передодні самого чудового Жіночого свята, такого ж 
прекрасного як і наші пасажири, ми відвеземо вас до мрій. У кожного вони 
свої, але ми спробуємо зупинитися на найважливіших з них.
Провідник 2.Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри і наснаги, щедрості серця, людської поваги.
Провідник 1.Нехай цей день щасливим буде,
Нехай збуваються всі мрії
Хай сонце світить вам усюди
І посміхаються вам діти. 
Провідник 2.Наш маршут "Школа-Жіноча мрія"
Погоджений із начальником поїзда.
Провідник 1.На нас чекає захоплююча подорож по станціях-бажань.
Провідник 2.Цікаво! А які бажання є у наших жінок?
Провідник 1.Ну як які? Звичайно ж, одне з найголовніших жіночих бажань-це
бути хорошою матір'ю. Виховати гідних людей.
Провідник 2.А ще які? Адже це не єдині бажання жінки.
Провідник 1. Про них ми дізнаємося з вірша Ноги Еріки.



Провідник 2.Шановні пасажири! Наш потяг прибуває на станцію 
"Материнську". Зупинка поїзда  10хв.
Для вас дорогі мами пісня «Мама» у виконанні К.Лажжж 
Провідник 1.Найцінніше, що є у кожної мами-це її дитина. І так як у нас 
залишається ще час на цій зупинці ми запрошуємо на сцену пасажирів з 
номерами квитків яких  1-Пожжж О.В., 2- Лижжж Т.В.,  3- Гржжжжко Л.В.,  4
-Чажжж Н.О.
Провідник 2.На екрані малюнки ваших дітей, Вони дуже старалися. Вам 
потрібно відгадати де малюнок. Своєї дитини.
(Гржжжжо Павло, Пожжж Еліна, Лижжжн Дарина, Чажжж Валерія)
Провідник 1.Молодці, ви чудово впорались із завданням.
В котрий раз ми переконалися що: мама і дитина – це нероздільні частинки.
Для вас і усіх присутніх пісня у виконанні 1 класу «Гусачок»
Провідник 2.Вони невтомні трудівниці мудрості нашого народу, цікаві 
казкарі. Ось вслухайтесь в самі слова бабуся, бабусенька, бабця. Погодьтесь, 
воно ніжні, красиві, лагідні, пестливі.
Провідник 1.Наступна зупинка "Дитинство".
Провідник 2.На сцену ми запрошуємо пасажирів  
з такими номерами 5 -.Олжжжж С.В, 6.- Кужжж Р.В. ,7- Кожжжжь Г.М.,   
8.- Кожжж Н.П, 9.- Стжжжж Г.М.,  25-Рожжжж С.І.,  26- Анжжжж А.Є., 
27 – Божжжж Н.М.                 
Перекручені казки: Мюнхенські музиканти, Прекрасний лебідь. Одягнений 
жебрак. Пиріжок.  Жебрачка на гарбузі. Хатинка. Іржавий замок. Тарілка і 
глечик. Сині вуса. Червона хустина. Сплячий учень на останній парті.
Провідник 1. Які приголомшиво розумні і кмітливі пасажири вирушили в 
нашу захоплюючу подорож!
В нагороду вам і усім присутнім  самі найменші подарують пісню  
«Черепаха аха-аха»
Провідник 2.А нам пора вирушити в дорогу, назустріч Нашим мріям! 
Прохання всім зайняти свої місця, Поїзд відправляється(Стук коліс поїзда).
Провідник 1. А я завжди мріяла стати артисткою, Вклонятися всім низько-
низько.Співати, грати у виставі. Але мрія залишається мрією.
Провідник 2.Шановні пасажири, наш потяг прибув на станцію "Пісенна", час 
стоянки 5хв
Для вас любі жінки пісня у виконанні Чужжж В. «Червоніють 
черешеньки»
Провідник 1.Прохання всім пассажирам зайняти свої місця, Потяг 
відправляється.
(Звучить гудок поїзда. Стукіт коліс поїзда)
Провідник 2.Весна у природі – це зовсім як диво, так само і жінка буває 
вродлива. Буває  примхлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожна з вас буде 
щаслива.
Провідник 1.Шановні пасажири, наш потяг прибув на станцію "Жіноча мрія" 
час стоянки 6хв.
Провідник 2.На цій станції ми запрошуємо вийти учасниць, номери квитків



у яких 
10- Біжжжжж В.М.                       Стати міністром освіти
11 - Сажжжжж М.О.                    Вивчити китайську мову
12 - Бажжжжч О.М.                     Навчитися кататися на роликах
13 – Гожжжжж Л.Г.                     Відпочити в Дубаях
14 - Лежжжж О.М.                       Купити норкову шубу
24- Дожжжжж О.О.                      Отримувати зарплатню в євро
Провідник 1.Вам надається унікальна можливість вибрати свою мрію. 
Провідник 2.Ми хочем побажати вам вічної, Душе світлої любові без прикрас.
Ми хочемо пабажати вам ніжності і любові.
І подарувати пісню «Соняшник» у виконанні гурту 3 класу
Прровідник 1. Прохання всім пассажирам знайти свої місця, Поїзд 
відправляється,
(Звучить гудок поїзда.   Стукіт коліс поїзда)
Провідник 2.Шановні пасажири, наш потяг прибув на станцію "Фортуна" час 
стоянки 10хв.
Провідник 1.Буть-яка жінка, напевно, хотіла б бути везучою у всьому, щоб  
фортуна булла її вірною супутницею.
Провідник 2. Сьогодні у нас є можливість переконатись у вашому 
везіні.Запрошуємо пасажирів вийти на перон з квитками  №15.-Олжжжж 
Т.М., 16 –Шжжжж М.О. 17- Кижжжж Н.В., 18- Опжжжж , 19- Пожжжж Н.Л., 
20 – Божжжж М.І.,21- Усжжжж Н.В., 22-Віжжжж О.І, 23- Онжжжж В. І.   
Провідник 1 На цій станції розігрується удача.  Яка саме ми зараз дізнаємось 

1) картина до свята 8 березня
2) міні-тренажер
3) заспокійливий засіб 
4) засіб для підняття настрою
5) косметичний засіб для краси ваших рук
6) записуючий пристрій
7) вечорами не нудьгувати  
8) вітамінний набір
9) чарівна паличка яка виставляє хороші оцінки

Провідник 2.Нехай завжди і всюди вам посміхається удача
Прийміть привітання від чоловічої половинки нашої школи(хлопці 3 класу)
Провідник 1.Ось, на жаль, наша подорож підійшла до кінця.Але свято тільки 
починається. Адже попереду 4 вихідних.
Провідник 2.Нехай всі бажання збуваються, адже якщо чогось по 
справжньому захотіти, воно неодмінно вийде!
Пісня у виконанні  учнів 11 класу
Провідник 1.Щоб ви ніколи не запізнювались на потяг своєї мрії ми хочемо 
вам подарувати годинник.
Провідник 2.І запросити до вагону ресторану . Спасибі за увагу.

Сценарій підготувала класний керівник 11 класу Видиборець В.В.

За основу взятий сценарій Ишмуратової Ірини  Фаатовни, педагога-організатора Муніципального автономного
освітнього закладу «Середня загальноосвітня школа №1» Петропавловськ-Камчатського міського округу.


