
Сямейна-аўтарскі пуэт
Наталля Дзёміна і Святлана Зайцава — родныя сёстры. 
Прызванне ў іх аднолькавае — творчасць, ды і лёсы ве- 
льмі падобныя. Абедзве пачыналі ў свой час з педага- 
гічнай дзейнасці ў музычнай школе. Першая — у вёсцы 
Ломашы Глыбоцкага раёна, другая — у самім Глыбо- 
кім. Наталля Іванаўна ў сферы культуры — болыи за 
дзясятак гадоў, Святлана Іванаўна — крыху менш.

Наталля Дзёміна скончыла Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры, узначаліла неўзабаве Полацкі 
РДК. Святлана Зайцава стала яе намесніцай. Але кіру- 
ючыя пасады ніякім чынам не замінаюць творчасці. 
Сёстры адказваюць за правядзенне ўсіх раённых ме- 
рапрыемстваў. За год РДК рыхтуе дзеля гэтага па

"Лепшая
з дарог —
дарога 
да мамы"

160— 180 арыгінальных сцэнарыяў. Аўтарамі пера- 
важнай большасці з іх з'яўляюцца дырэктар Раённага 
дома культуры і яе намесніца.

У сцэнарыях заўжды прысутнічаюць канкрэтыка і 

персаналіі рэгіёна. Больш за тое, кожнае свята насы- 
чана музычнымі нумарамі. Нездарма абедзве маюць 
народна-харавую адукацыю. Дарэчы, аўтарамі музыкі 
і слоў да шэрагу песень, выкарыстаных у сцэнарыях, 
з'яўляюцца таксама яны — Наталля Дзёміна і Святла 
на Зайцава. Так што сцэнарыі —  цалкам аўтарскія, та- 
му і папулярнасць творчых дзей заўжды гарантава- 
ная.

Пралог
7. Літаратурна-музычная зама - 

лёўка "Беларуская калыханка".
2. Музычна-харэаграф ічная  

кампазіцы я "  Матчына песня"  
(дзяўчаты ў  нацыянальных строях 
выконваюць пластычны малю-  
нак).

ДЫКТАРСКІ ТЭКСТ.
Калыханка... У кожнага народа 

яна — запаветны дар. Знала б мо- 
вы ўсіх народаў, узяла бы ў кож на
га па адным лістку, па адной калы- 
ханцы — якая б гэта была Песня 
песняў, кніга вечнага Быцця!

Хто спявае маю калыханку?

Мая маці. Бо яна — пачатак усіх 
пачаткаў, апора і надзея, будучае, 
падтрымка ў горы і ў радасці.

На адным лістку — жыццё чала- 
века. У адной калыханцы — ж ы ц
цё народа.

Я была б удзячная лесу, каб на 
магутным дрэве жыцця затрапя- 
таў І мой л і сто к — калыханка маёй 
маці.

Калыхаюць мацеркі сваіх дзя- 
цей, квітнее беларускі край І гу- 
чыць матчына песня.

(Выхад вядучай, гучыць музыка.)
ВЯДУЧАЯ.
Добры дзень, дарагія сябры! У

гэтыя дні ўся наша краіна адзна- 
чае Дзень маці.

Невыпадкова гэтае светлае свя
та супадае з Пакровамі — сімва- 
лам таго, што Прасвятая Багаро- 
дзіца бярэ пад свой покрыў усіх 
нас, імкнецца кожнага абараніць 
ад благога.

Ui не такія ж памкненні ў на- 
шых маці? ЦІ не яны вядуць нас па 
жыцці пад сваім покрывам? ЦІ не 
мы ім абавязаны ўсім, што нясём у 
душы праз жыццё?

Дарагія мамы. са святам! Няхай 
заўсёды толькі радасць І шчасце 
напаўняюць вашы сэрцы.
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I няхай святыя вобразы, вышы- 
тыя на гэтых карцінах народных 
умельцаў, саграваюць сённяшні 
дзень промням і сусветнай любові 
М а ц і!

А для ўрачыстага слова на сцэ- 
ну запрашаецца намеснік старшы- 
ні раённага выканаўчага камітэта.

(Выступление.)
Выхаа вы канаўцы  музычнага  

нумара з фотаальбомам. Гучыць 
музыка.

САЛІСТКА.
Вось дом маёй мамы, брамка, 

якую  я заўсёды спяшаюся ад- 
амкнуць, прабегчы некалькі кро- 
каў па вузенькай сцежцы, І хоць 
юнацтва ўжо далёка, усё роўна 
ўляцець на ганак і, канешне, крык- 
нуць, каб усе пачулі: "М ам а, я 
прыехала!"...

Так шчыра мне ніхто не раду- 
ецца.

Так, лепшая з д а р о г — дарога 
да мамы.

Гучаць песні пра маці.
ВЯДУЧАЯ.
Дзе час той нябачны і месца та

кое, у як ім  нараджаецца шчасце 
людское?

3 упэўненасцю магу сказаць, 
што тэта радзільны дом. Менавіта 
тут жанчына становіцца маці. 
Упершыню бярэ дзіця на рукі і 
прыкладае да сэрца. Побач з ёй 
людзі, якія дапамагаюць з'явіцца 
на сает маленькаму чалавеку І 
зрабіць першы ўздых.

(Знаёмства і гутарка з дактарамі.)
ВЯДУЧАЯ.
У мяне цяпер пытанне да мала- 

дых сем'яў. Якіх жывёл вы трыма- 
еце дома на падворку? А спіце вы 
галавой на поўдзень ці на поўнач?

Пытанні гэтыя не выпадковыя. 
Прадказанне полу будучага не- 
маўляці хвалявала людзей яшчэ з 
глыбокай старажытнасці. У пад
аниях, замовах знайшла сваё ад- 
люстраванне невычэрпная народ
ная мудрасць, кемлівасць.

( Інсцэніроўка паданняў, дзе 
галоўныя героі —  дзеткі.)

Гучаць песні пра маці.
ВЯДУЧАЯ.
Кожную секунду ў свеце нара- 

джаюцца тры чалавекі, якія такса- 
ма хутка змогуць сказаць слова 
"мама". Сонца сагравае ўсё жы- 
вое, а маці — жыццё дзіцяці. Гэта 
яе бяссонныя ночы гадуюць пры-
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гожых дзяўчынак і адважных хлоп- 
чыкаў. Гэта яе вялікая цярплівасць, 
яе рукі, яе сэрца робяць з іх цудоў- 
ных дзяўчат і высакародных юна- 
коў.

Якім жа запасам любові трэба 
валодаць, каб стаць шматдзетнай 
маці. Такая жанчына прысутнічае 
ў нашай зале, яна ўзнагароджана 
ордэнам Маці. Распавядзіце пра 
сваю сям'ю.

(Гутарка са шматдзетнай маці.)
ВЯДУЧАЯ.
А ці ведаеце вы, што па статыс- 

тыцы, імёны сваім дзецям часцей 
за ўсё прыдумваюць маці? Пад- 
ыходзіць да гэтага пытання трэба 
адказна, бо імя ў м но г ім  вызначае 
лёс чалавека.

Пытанні да мам:
—  Вы з гэтым згодны?
—  Якія ім ёны  ў  вашых дзяцей?
—  Чым вы кіраваліся, калі дава- 

л і імя  дзіцяці?
—  А ц і ведаеце вы, што азнача- 

юць вашы імёны?
Гульня "Што ў  ім е н і табе ма-  

ім ? "  (дзве каманды)
Гучаць песні пра маці.
ВЯДУЧАЯ.
Ёсць жанчыны, здольныя дары- 

ць цеплыню, надзею і любоў тым, 
хто мае ў гэтым патрэбу. Я кажу 
пра прыёмны х маці. Адну з іх за- 
прашаю на сцэну. Сакрэт сямей- 
нага шчасця тут не ў тым, каб 
апрануць і накарм іць  дзяцей, а ў 
тым, каб падарыць ім часцінку 
сваёй душы, аб'яднаць агульнай 
справай.

(Дэманстрацыя калекцыі лялек, 
зробленых у  сям'і, дзе выхоўва- 
юцца пры ёмны я дзеці.)

Гучыць музыка. Галасы дзяцей у  
запісе:

—  Што для птушак, скажыце, 
трзба?

— Сонца, зеляніна саду, неба.
— А для мора ?
— Берагі.
— А для лыж ?
— А для лыж  — снягі.
Ну, а мне, скажу я прама:
" Каб была са м н о ю .. . ' '
УСЕ: М ам а !
(Уручэнне падарункаў.)
ВЯДУЧАЯ.
У маіх руках сардэчка — сімвал 

нашай любові да маці. Парадуем 
іх, прыдумваючы самыя пяшчот- 
ныя І цёплыя словы.

Эстафета для дзяцей "Мая , 
ма — самая..."

Выхад салісткі з пласцінкай.
САЛІСТКА.
Мне хацелася б распавесці ь 

адну г історыю. Аднойчы, пе 
кладваючы рэчы, я знайшла с 
старых пласцінак. I вырашыла 
слухаць адну з іх. I як толькі за 
чала музыка, я чамусьці ўзгадс 
мае дзяцінства і маму, якая вуі 
ла мяне танцаваць пад гэтыя 
цячыя песні.

I зараз я захоўваю тыя плаа 
кі, як успамін аб дзяцінстве І г 
ме.

Гучаць песні пра маці.
ВЯДУЧАЯ.
Калісьці лічылася, што прафе< 

ная дзейнасць маці І яе роля ў ся 
несумяшчальныя. Гэтыя дзве гр 
жанчыны могуць быць нібыта то 
кі ў канфлікце. Сацыёлагі прыдуг 
лі нават спецыяльны тэрмін "па 
доке XX стагоддзя". Але ёсць жані 
ны, для якіх парадокс такі не існу 
праца, і дзеці ў іх лёсе — адзін 
гарманічнае цэлае. Я з задавальн< 
нем запрашаю на сцэну валяв^ 
моцную, мзтанакіраваную жанчы 
якая дасягнула поспехаў у кар'ер:

Раскажыце пра сваіх дзяцей.
Як вы маглі спалучаць выхавс 

не дзяцей з паспяховай кар'ера
Як склапася сямейная дын  

тыя ?
Чаму дзец: эбралі менавіта 7\ 

шлях?
(Гутарка з госйяй.)
ВЯДУЧАЯ.
У жанчыны, пра якую я хачу р 

павесці, — складаны лёс. Ваенн 
ліхалецце зрабіла дзяўчынку у 
паўнагадовым вязнем фашысці 
лагераў. Гэтзя мужная жанчьі 
знайшла ў сабе сілы стаць шчас 
вай і падарыць сваю любоў сва 
дзецям, якіх аб'ядноўвае адзін 
прафесія.

(Нумар ад дынастыі, якую - 
клала маці.)

ВЯДУЧАЯ.
У тэты дзень — Дзень маі 

прыміце нашы шчырыя віншава 
ні. Са святам вас, дарагія жанчі 
ны.

Уручэнне букетаў, падарунка\ 
Натэлля ДЗЁМІНА, дырэктг 

Полацхага РД 
Святлана ЗАЙЦАВА, намеси 

дырэктара Полацкага Р£
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