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(Звучить музика.  Діти стають на сцені).
Ведуча. Бабуся — це найближча для кожного з нас людина‚ це мати нашої матері чи батька. Вона заслуговує на подвійну шану та низький уклін за недоспані ночі‚ натруджені руки‚ смуток у  очах.
Бабуся - це не вік, це - стан душі.

Ведуча: Наше свято ми сьогодні присвячуємо самим
(слова дітей)
Вознюк Д.               любимим  
Вознюк В.               добрим
Харитонова М.     лагідним
Дахно Д.                терплячим
Коряк  Я.              мудрим
Бувалець К.            красивим
Величко В.           милим
Вознюк Д.           і дуже привабливим…
Всі разом:           Нашим бабусям.
  ведуча. Добрий день, шановні гості, дорогі друзі!
 ведуча.  Добрий день, наші почесні гості - люди старшого покоління - досвідчені, мудрі, добрі.
 ведуча. Людська осінь, як і природа, буває різною. В одних вона палахкотить розмаїттям барв, у інших - тихим бабиним літом, у третіх - суцільним присмерком, а то й нудьгою, яка пливе у прірву безнадії.
 ведуча. Але перш, ніж настане осінь, перш ніж посивіє коса і зовсім іншими стануть очі, бо колір із них кудись утік, у кожного ще буває весна і літо життя.
 ведуча. Весна і літо... як швидко вони спливають. І ось тихою ходою   підступає осіння пора: рано чи пізно, але дівчина стає дружиною, потім ненькою, далі свекрухою чи тещею і, врешті-решт, бабусею.
В. Вітаємо всіх на конкурсній програмі «Супер бабуся». Ви мабуть уже здогадалися, що учасниками програми будуть наші любимі бабусі. Разом зі своїми внуками і внучками. 
 В. Ви тільки прислухайтеся - бабуся ! Бабулечка ! Яке ніжне, красиве, ласкаве і тепле слово! Хто незнає, що дім тримається на бабусі, джерелі доброти турботи про всіх великих і малих, більш за все вони зайняті домашніми турботами тому особливо приємно бачити їх сьогодні нарядними і красивими. Вітаємо їх! Я запрошую на сцену учасників сьогоднішнього конкурсу. 
Світлану Іванівну та її внуків Віку та Діму
Так говорять про неї внуки: Без бабусі ми, а ні туди, а  ні сюди. Бабуся  для нас  — це енциклопедія і довідник в одній особі. 
Ольгу Михайлівну та її онуку Віку
Бабуся сива, мов квітуча вишня, 
Моя бабуся — вишенька в саду. 
Мене ти знову зустрічати вийшла 
І по стежині я до тебе йду.
Ганна Іванівну  та її внучку Діану
Така моя бабуся –
Найкраща у житті. 
А руки ж у бабусі –
Ну просто золоті.
Ольгу Миколаївну  та її внука Ярослава
Працьовита та весела,
Завжди гарний настрій має,
І її порада мудра 
Нам усім допомагає.
Тетяну Миколаїву та її внучку Каріну
Пробач, що я буваю неслухняна — 
Трапляється всіляке у житті. 
Я знаю, що, бабусенько кохана, 
У тебе серце й руки золоті!

Ларису Володимирівну та її онуку Мілену
Дорогу свою бабусю
Я сьогодні привітаю.
Я, сказати вам, горджуся,
Що таку бабусю маю.
(учасники піднімаються на сцену, ведучий представляє бабусю і внука чи внучку, які займають місце на сцені) 
В.  Як і будь-який інший конкурс  цей не не обійдеться без журі.
Голова журі: Демочко О.В.
та члени журі, які також уже бабусі:
Шимко Валентина Василівна 
Бокітько Марина Дмитрівна
Булах Наталія Григорівна
 (представлення журі) 
В.  А почнемо  конкурс з домашнього завдання. 
 «Знайомство з бабусею ».
( виступають онуки - вони коротко розповідають про своїх бабусь ) .
Вознюк, Величко, Дахно, Коряк,Милашенко , Харитонова.
В. Хлопці та дівчата повідали нам про своїх бабусь , але ми хочемо дізнатися їх краще . Для цього ми хочемо взяти у них інтерв'ю .
Запитання :
1 . Коли Ви відчули себе справжньою бабусею ? 
2 . Ким бути цікавіше - мамою чи бабусею ?
3 . У чому ви бачите своє завдання як бабусі ?
4 . Яка найщасливіша хвилина у Вашому житті ?
5 .  Чи відчуваєте Ви себе бабусею ? 
6.  Ідеальна бабуся це ____ ?
В. Доки журі підводить підсумки ми вітаємо всіх бабусь зі святом бажаємо Вам здоров’я, радості і щастя. У подарунок прийміть пісню  «Бабуся моя чарівниця»  у виконанні Марічки Дербаль.
В. Інколи коли бабуся займається своїми справами: плете панчохи чи готує обід можна почути від неї : Що ти все вертешся біля мене як дзиґа?» тому 2 конкурс  і  назвали ДЗИҐА. 
2 конкурс  (бабуся повинна обмотати свого внука чи внучку туалетним  папером  доки грає музика) журі оцінює цей конкурс . (музика)
А зараз ми пропонуємо Вашій увазі слідуючий музичний номер пісня «Про бабусю» у виконанні Червоненко Марії  та  учнів 4 класу хореографічного ансамблю «Ренесанс».
Наступним конкурсом для наших бабусь  буде -  Конкурс  згадати танці своєї юності
(бабусі всі разом танцюють під музику )
(вірш Вознюк Вікторія «Ходит наша бабушка палочкой стуча»)
(Виступ першокласників «бабушки-старушки")
В. Журі підводить підсумки конкурсів, а ми переходимо до слідуючого завдання. 
В.  «У кого жменя більша». Умови конкурсу однією рукою набрати якомога більше горіхів. По черзі кожна бабуся набирає однією рукою якомога більше горіхів і кладе на стіл. 
(підраховуємо  к-ть)
В. Бабуся — невтомна трудівниця, скарбниця мудрості нашого народу‚ хранителька звичаїв та обрядів, цікавих казок‚ які вона нам розповідає щовечора перед сном. Ці казки теплим вогником нашого дитинства зігріватимуть нас у житті.
Слідуючим штрихом нашої програми є конкурс «Бабуся аніматор»
Нашим бабусям належить зробити казковий подвиг – кожна бабуся дістає листочок з назвою казки, за допомогою мімімки  і жестів показує залу назву цієї казки, а глядачі повинні відгадати. 
(Колобок, Курочка Ряба, Коза-Дереза, Пан-Коцький, Царівна Жаба, Ріпка, Маша і Ведмідь)
В. Бабусенька, бабуся‚ невтомна бджілка. Заради онуків вона віддасть усе‚ останньою краплиною води поділиться. Нерідко бабусі замінюють нам тата і маму. Адже наші батьки за щоденними турботами не мають часу відповідати на всі наші «Чому?» От і доводиться звертатися до бабусі. А вона встигає все.
Вірш Мілени Харитонової
В. Загляньмо в бабусині очі. Які вони щирі! В них не побачиш ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд добра і любові. І хоча горе не обходило бабусиної хати‚ але особливим теплом світяться очі бабусі тоді‚ коли приїздять до неї онучата.
Вірш Самойленко Ол-дра
Наш народ здавна шанує бабусь і склав про них багато прислів’їв.
Наступний конкурс з глядачами ми зачитуєм частину прислів’я, а вам треба його закінчити.
Хто бабусю має‚ той потіху знає.
Бабця скаже‚ як зав’яже.
Там бабусині руки‚ де онуки.
Бабусине слівце — плідне деревце.
	«Є бабця — є і діти»
В. А дбає про нас бабуся тому‚ що ми її кровиночка. Правду кажуть у народі: «Справжні діти — це онуки». Прийміть у подарунок цю  пісню та вірш. Нехай вони будуть хоч невеличкою платнею за ваші недоспані ночі.
(Пісня Каті Сидоренко «Заспівай мені бабусю»)
(Вірш Нечипоренко Альони)
В. Сьогодні у нас багато гостей: і мами , і бабусі. Думаю мами не будуть заперечувати,що на почесне місце запрошуємо наших бабусь, адже це вони – двічі мами: мами наших мам і тат, також їх дітей. І до Вас, бабусі, сьогодні звертаються ваші діти і онуки.
Моя бабуся люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей.
 І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас - дітей.


Конкурс "Я знаю свою бабусю"
	Віка!На двох каналах телебачення одночасно йдуть:
	концерт класичної музики,

інформаційна програма,
реклама,
	серіал.
	Мілена! Якщо в кафе бабусі запропонують на вибір одну із страв – морозиво або піццу, то що вибере бабуся?
Каріна! Уяви, що твоя бабуся виграла путівку за кордон, і їй запропонують на вибір відпочинок на гірськолижному курорті або відпочинок на березі теплого моря.
Яку путівку вибере бабуся?
Віка!  Що обере твоя бабуся: концерт у  сільському будинку культури, у я кому береш участь ти, чи улюблений серіал по телевізору ?
Ярослав! Скільки ложок цукру кладе в чай твоя бабуся? 
 Діана! Якого кольору очі твоєї бабусі?

В. Любі‚ добрі‚ ласкаві бабусі‚ низький вам уклін та щире «спасибі» за вашу невтомну працю‚ таку потрібну, але іноді непомічену та неоцінену. Ми вас любимо!
 (жюрі підводить рузельтати  і  називає  імена бабусь – переможців  в різних номінаціях: 
«Сама весела бабуся» 
«Сама артистична бабуся»  
«Сама енергійна бабушка» 
«Бабуся загадковість»
«Бабуся аніматор»
«Бабуся еленгантність»
«Сама молода бабуся»
«Бабуся мудрість»
(Пісня Величко Вікторії  «Дякую бабусю за таку матусю»)
Онуки дарують квіти своїм бабусям учасницям конкурсу. 

