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Збаразька санаторна загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради

Сценарій свята

Прощавай, Букварику!

Підготувала вчитель
вищої категорії

Судин М. В.
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(Святково прибрані сцена, зал. Діти під музику виходять на сцену. Всі вишикувались.)
Є святкових днів багато
На листках календаря,
А між ними й наше святоВшанування букваря.
День вітання і прощання,
Свято перших букварів,
Перша сходинка зростання
Для найменших школярів.
В путь щасливу і широку
Всіх виводить перший клас.
До уроку, до урокуЧуєш, дзвоник кличе нас!
Любі гості, мами й тати,
В нас букварикове свято
Добре, що прийшли до нас
У гості в перший клас.
(на сцену виходить учень)
-Д е ви, друзі живете? Звідкіля так дружно йдете?
Всі хором:
-І великі, і малі ми живемо в Букварі!
Уч.

–Скажіть, шановні літери, а чи завітає Букварик до нас на свято?

-Завітає. Тільки треба його запросити
Всі: -Любий Букварику! Ласкаво просимо до нас на свято!
(Грає музика. На сцену виходить Букварик. Раптом музика обривається…Дорогу
Букварику перетинають слуги Баби-Яги. Вибігає Баба-Яга)
Б.-Я. –Ага, попався, Букварику! Ха-ха! Я за тобою давно вже полюю, ще від першого
вересня (потирає руки, тішиться)
-А як тут дітей багато! І всі такі гарні . Фу. Не люблю таких! І мене ніхто не
любить…(плаче)
(Звучить музика. Баба-Яга співає пісню В. Сердючки «Ой не буду горювати, буду
танцювати» і танцює разом із слугами. Слуги зв’язують Букварика. Букварик плаче)
Б.-Я. (до дітей)
-А що хочете Букварика?
Діти:
-Хочемо, відпусти його, бабусю.
Б.-Я.
О ні-ні! Він мій тепер. Я його запечу з юшечкою, посиплю петрушечкою і кожен день
буду з’їдати по одній сторінці. І так вивчу всі букви. Не так як ви- вчились, вчились і
нічого не знаєте і не вмієте. Ха-ха-ха! А що ,правду я кажу?
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Діти:
-Ні, неправду! Ось послухай, бабусю, чого ми навчились.
Б.-Я.
-Ану послухаю.
(Баба-Яга сідає на стілець Діти розказують вірші)
Перша п’ятірка
Недавно дуже дивно
Здавалося мені:
І як писати рівно
Ці літери трудні?
І навіть з паличками
Я впоратись не міг.
Криві та з карлючками
Ну просто як на сміх.
А далі знов рядочок
Мов бублик , кругле «О»
Мені аж серед ночі
Ввижалося воно.
Пишу-виходить криво,
Неначе пада вбік.
А потім, як на диво,
Писав, писав –і звик
Старався я не марноКривуль ніде нема.
І ручка пише гарно,
Виписує сама
І літеру, і кому
Я можу написать.
І вже біжу до мами,
Щоб все це показать.
Школа
Наче вулик наша школа,
Вся вона гуде як рій.
І здається, що довкола
Розквітають квіти мрій.
Бігають, сміються діти,
А як дзвоник задзвенить,Стане тихо, ніби в квіти,
Поховались бджоли вмить.
(Виходить учень з портфеликом і з бутербродом у руці)
-Бабусю, а в тебе зуби є?
Б.-Я.
-Ні, нема, синку, я вже стара.

4
-Тоді потримай мій бутерброд, а я теж віршик розкажу
Школярик.
Це не вигадка, не казка,
Що від нині я школярик.
Ось портфелик мій, будь ласка,
А в портфелику-букварик.
Тай читати я навчився,
І співаю гарно.
Ще в портфелі-акварелі,
Та дві книжечки веселі.
А оцінок ще немає,
Бо почав я вчитись тільки.
Хоч сестричка вже питає,
Чи носитиму оцінки.
Б.-Я.
-Бачу, що віршики ви розказувати вмієте. А чи вмієте співати?
Діти: -Вміємо!
(Звучить пісня «Лугом поміж квітами я іду…»
Уч. –Бабусю, може вже відпустиш нашого Букварика?
Б.-Я.
-О ні-ні! Нізащо! Хіба тоді відпущу, коли затанцюєте. А танцювати ви не вмієте. Хаха!
Уч. –А от і неправда!
Ми дружно затанцюємо
Український наш танок.
Отже, друзі, ширше коло!
Не жалійте чобіток!
(Діти танцюють «Гопачок». Баба-Яга теж пробує танцювати)
Б.-Я. –Ох і весело тут у вас! Бачу, що ви гарні дітки. Віддаю вам Букварика. Гей,
слуги мої вірні! Відпустіть Букварика. Хай малеча радіє. А мені до лісу пора.
(Слуги розв’язують Букварика, діти радіють, а Букварик співає пісню «Я веселий
Букварик»)
Букварик:
-Перекличка! Раз, два, три! Перша букво, говори!
А

Б

А-в алфавіті найперша,
А-в алфавіті найлегша,
А іще ця буква А
І дзвінка, і голосна.
Біля ставу навпростець
Біг біленький баранець.
Біг він, біг- аж натомився.
Біля мене не спинився.
Прив’яжу тебе, приблудо,
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В

Більше бігати не будеш.
Вишиваю вишиваночку
Я для братика Іваночка.
Вишиваночка у вишеньках
Ягідками рясно вишита

Г

Гриб у лісі заблудився,
Бо листком від мух накрився.
А горобчик пролітав,
Він листок з грибочка зняв

Д

Десь взялися дикі звірі.
Дуже страшно заревіли.
І подалі від біди
Дременули хто куди.

Е

- Е-е-е, сказала буква «е»,Звір мене не здожене.
І, махнувши нам рукою,
Е-е-е зробилося луною

Є

Є нікуди не втікає,
Є про звірів ще не знає
Гляне звір на букву «є»
І забуде зло своє.

Ж

Жаба спала в жабуринні,
Жук під кущиком ожини
Пролітали журавлі
З ясним сонцем на крилі

З

Заєць в зарослях сховався ,
Звіра дикого злякався.
Закричали звірі з лісу:
-Ти нас, зайчику, не бійся!
Заєць в зарослі забіг
І себе знайти не міг.

(Вибігає Зайчик)
-Я не забіг! Ось я тут! Можна до вас на свято?
(Діти стають в коло, взявшись за руки. В середині кола-Зайчик. Всі співають пісню
«Ой Заїньку за голівоньку»)
И

и-великої немає,
Слова «и» не починає.

Й

Йод в аптеці ми купили,
Його пляшечку відкрили.
-Ой!,-Івасик наш ридає,Йод кусається, щипає.

Ї

Їжачок давно не їв,
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Чистив ніженьки свої.
Їздив коник на стеблині,
Теж не їв нічого нині.
К

Качка з качуром до річки
Йшли помити свої щічки.
А за ними каченята
Доганяли маму й тата.
Одне впало…А всі решту-танцювали!

(Звучить музика, діти виконують «Танок каченят»)
Л

Літом ластівка літає,
Ластів’ят своїх навчає:
-Не лінуйтесь, ластів’ята,
Треба літечком літати.
Бо як літо відлітує,
Ми за море помандруєм

М

Миші миску милом мили,
Миші мило загубили.
Може мило в річку впало?
Може мило жаба вкркла?

Н

Носоріг нас не любив,
Рогом нірку собі рив.
Ну для чого тобі нірка,
Коли й так в неволі гірко?

О

О! Я ваша буква «о».
Всім вам, діти, повезло.
Діти люблять букву «о»,
Що як сонце за селом!
(Пісня «Голосні звуки» )

П

Перепілка гарна птиця,
Та вона хлоп’ят боїться.
А хлоп’ята візьмуть гілку
Тай лякають перепілку.
Не потрібно так лякатьВ неї п’ять перепелят.

Р

Рак ранесенько проснувся,
В черевики гарні взувся.
І без тата, і без мами
Прогулявся між корчами.

С

Сіяв, віяв дід Мусій,
Вуса й вії у вівсі.
Сіяв, віяв, посівав,
Славну пісеньку співав.

І

«І» підслухало розмову,
І з’єднало слово з словом.
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«І» співає всі пісні
І веселі, і сумні
(Пісня « Школярики»)
Т

Тихо-тихо в темнім лісі.
Хтось таємний спить в горісі,
Але ти його не бійсь,
Ти приходь у темний ліс,
Тут тебе ніхто не з’їсть.

У

У дупло влетіла муха,
Бо не хотіла маму слухать.
Здивувалося дупло:
- Ще такого не було,
Щоб така маленька муха
Не хотіла маму слухать.

Ф

Фіолетові заграви,
Фіолетові всі трави,
Фіолетовий і ставВсе це Федя малював.

Х

Ховрашки хотіли хліба,
Ховрашкам давали рибу,
Ховрашки халви хотіли,
Та просити не уміли.

Ц

Цап до цапа в гості йшов,
Цап дороги не знайшов.
А за цапом цапеня
Бігло зразу навмання.

Ч

Через річку, через брід
Ходить чапля на обід.
Для маленьких чапленят
Носить чапля жабенят.

Ш

Шишка впала, не розбилась,
Шишка в травку закотилась.
Наша Шура в ліс пішла,
Але шишки не знайшла.

Щ

Щітка щітці говорила:
-Я щоранку щось робила.
Щітка щітці відказала:
-Ти щоранку міцно спала.

Ю

Юля юшку вранці їла,
Юля юшки не хотіла
Мама каже:-Ще наллю.
Юля каже:-Не люблю!

Ь

Я не шість,
Я-м’який знак.
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Це повинен знати всяк
Я не літера нова,
Я пом’якшую слова
Я

Яструб ящірку несе,
«Я»-остання буква. Все!

(Пісня «Я букварик прочитав»)
Буквар: -Нема вже літер, всі прочиталися. Так сумно…
Уч. –Ні , Букварику, на нашому святі ти сумувати не будеш. Зараз ми покажемо тобі
кілька сценок з нашого шкільного життя.

*

*

*

-Андрійку, ти навчився читати?
-Навчився!
-Ану прочитай.
-О…с…а…
-Ну, що ти прочитав?
-Бджола!
*

*

*

-Максимку, скільки буде 2+3 ?
-Не знаю…
-Як не знаєш?! Ось я тобі положу в кишеньку два цукерочки і ще три . Скільки
разом буде?
-Нічого не буде…
-?! Чому?
-В мене в кишені дірка…
*

*

*

-Ти ж Петре, бачив, що кота
Тягнув наш Вітя за хвоста.
Чому його не зупинив?
-Та руки зайняті я мав!
Кота за голову тримав…
*

*

*

-Бабусю, наша вчителька зовсім не знає тварин.
-Чому ти так думаєш?
-Я намалювала коня, а вона питає: -Що це таке? (показує малюнок)
Учень: -А зараз до вашої уваги коломийки! Автори і виконавці – учні 1го класу!
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Коломийки
Приготуйте фотоплівки
Зараз дружно весь наш клас
Заспіваєм ще й частівки
І для себе, і для вас
Приспів:

Знають всі у школі нас,
Вас вітає перший клас!
Ой як вчились ми писати
Є про що тут розказати.
Пописали парти, двері,
Не забули про панелі.
Каже вчителька читати,
А я дуже хочу спати.
Бо вночі я ні ,не спав,
А у спальні бушував.
Всі навчилися писати,
Ну і я навчився теж.
Кажуть вчителька і мати:
-Без лупи не розбереш.
А Віталік щипнув Мішу,
Міша впав в калюжу знов.
Он іде вже виховательНаломали знов ми дров.
Общипали всі вазони,
Пописали підвіконник,
До підвалу добирались,Та директорки злякались
Ой провчились в першім класі
Ми ну просто залюбки!
На уроках-ми сороки,
На перервах-гонщики!
Не дивуйтесь, люди добрі,
Ми ще діти є малі.
Ми так більше не будем,
Бо вже в другий клас підем
Всі куплети доспівали.
Прощавай вже перший клас.
Другокласниками стали,
Привітайте дружно нас!
Знають всі у школі нас,
Вас віта вже другий клас!
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Учень: -Наше свято продовжується! Запрошуємо на сцену наші нові підручники!
(На сцену виходять підручники)
Читанка:

Я читанка нечитана
Навчатиму ваш клас.
Я з вами говоритиму
Про наш прекрасний час.
Хай збудуться всі побажання хорошії,
А я вас у дальшу дорогу запрошую,
Бо буду ще довго потрібною вам,
А потім колегам своїм передам.

Мова:

Я не з лісу, я не з поля.
Нелегка у мене доля.
Через радість і біду
Я з віків до вас іду.
Я дитину колисала,
Батьківщину захищала.
І від роду і до роду
Зберігала свою вроду.
Всі народи мову мають,
Всі пісень своїх співають.
А хто має мову рідну,
Той багатий, а не бідний.

Математика:

Один, два, три, чотири, п’ять
Вміють діти рахувать.
Але хто мене не знає,
Хай даремно не гуляє.
Щоби весело гулять,
Всі науки треба знать

Учень: -Друзі, закінчується наше свято.
Нам помагали його готувати
І вчителька перша, і музиканти, і вихователі.
Словом хорошим згадайте в цей час
Тих, що «Буквар» готували для вас!
Учень: -Спасибі редакторам і друкарям,
Спасибі коректорам і художникам,
Спасибі письменникам і вчителям.
Спасибі деревам за білий папір,
А квітам і травам -за фарби яскраві.
За добру турботу, за щастя, за мир
Спасибі Україні-мамі!
(Пісня «Хай цвіте червона калина»)
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