Зінчук Віра Микитівна
вчитель початкових класів Бистрицького НВК «ЗОШ І-ІІІст
дошкільний навчальний заклад»

ШОУ «Родинні таланти нашого класу»
Мета:

дати можливість дітям дізнатись про захоплення у родинах своїх

однокласників, довести учням ідею неповторності й унікальності кожної особистості;
наголосити, що кожна людина наділена талантами; обговорити шляхи розвитку талантів;
допомогти усвідомленню відповідальності за розвиток власних здібностей, талантів;
створити позитивний емоційний настрій, виховувати шанобливе ставлення до старших
членів сім’ї; донести до учнів уявлення про важливість родинних зв’язків; сприяти
зміцненню добрих стосунків між учнями та їхніми батьками; виховувати в дітей любов
до своїх родин і повагу до сімейних традицій.
Наочне оформлення: Зала святково прикрашена повітряними кульками, квітами. На
стендах фотографії, виставка учнівських і батьківських робіт, досягнень окремих сімей
учнів, плакати «Дерево роду»

Хід свята
Ведуча. Добрий день, шановні гості! Ми щасливі вітати вас у цій чудовій залі!
Ведучий. Сьогодні, коли вся країна готується зустріти світле свято Різдва, коли всі
починають вітати один одного з Новим роком, наш клас дарує вам, дорогі глядачі шанс
побувати на грандіозному шоу «Родинні таланти нашого класу».
Учитель: Кожна людина наділена різноманітними талантами: хтось має гарний голос і
співає, хтось пише чудову музику, а хтось її виконує; хтось, маючи хист до слова,
розповідає про красу цього світу, а хтось, володіючи пензлем і фарбами, відтворює цю
красу у своїх картинах. Хтось має талант лікаря, вчителя, архітектора. Хтось вміє смачно
готувати, хтось робити чудові зачіски, а хтось, можливо, де б не опинився, вміє дарувати
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радість оточуючим. Разом, слугуючи своїм талантам, люди слугують один одному,
допомагають робити цей світ кращим і добрішим.
Ведуча. - Сенсація року! Зібрались сьогодні найкращі зірки!
Але не Віталій Козловський , не Руслана ,
Разом. - А наші, бистрицькі зірки й зірочки!
1 учень. День такий лише раз у рік буває!
Свої таланти
родини нашого класу
у школі представляють!
2 учень. Ми весело танцюєм
І голосно співаєм
Дрижать у школі стіни,
Коли ми виступаєм!
3 учень То ж, раді всіх вітати
У цій затишній залі.
шоу «Родинних талантів
нашого класу».
Ми, друзі, починаєм!
Ведуча : Шановні глядачі, приносимо свої вибачення.
Ведучий : Що ти? Які вибачення? Давай вже налаштовуватися на зиму - красиву,
чарівну та сніжну. А в цьому тобі допоможуть наші дзвінкоголосі таланти 3А класу з
піснею «Зимонька - зима» .
Зимонька
Стукає в вікно гостя чарівна,
Знов до нас прийшла зимонька-зима.
Приспів
Ой зима, зимонька-зима
Затанцює, заспіває зимонька
Ой зима, зимонька-зима
Зачарує знову нас зимонька
Вибігла на двір весела дітвора,
Сипала сніжком зимонька-зима
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Ой зима, зимонька-зима
Зачарує знову нас зимонька
Виходять ведучі.
Ведучий : У пошуках талантів ми оббігали вулиці Надслучанську, Шевченка, побували
в 25 будинках,їздили в село Прислучі, місто Березне, ми вислухали 30 учасників; вони
співали, вили, танцювали, пищали, вишивали, майстрували протягом 30 годин.
Ведуча : Але наші зусилля не пройшли дарма! Ми змогли знайти у наших родинах море
талантів!
4 учень
Родина, школа, клас — слова святі!
Вони назавжди в нашому житті.
І народилось надзвичайне свято:
Звітують діти, вчитель, мами й тата.
Сьогодні мова про родину, клас,
де дбаймо разом ми і повсякчас
про злагоду, і радість, і тепло,
щоб всій родині затишно було.
Ведучий: Подивіться, як гарно прикрашена наша зала. Давай будемо починати
представляти наші таланти з людей, які створили цю красу.
Ведуча: Тільки сьогодні і тільки зараз
номінації

ми

будемо представляти кращих зірок у

«Святковий дизайн». Дозвольте представити вам найкращі таланти

з

дружніх родин учнів нашого класу Шелегеди Владислава і Сульжука Тимофія.
Виступ Сульжука Тимофія і Шелегеди Владислава
Шелегеда Владислав
Атмосфера свята – ось що повинне витати в повітрі під час свята. Саме вона – весела,
романтична, чарівна або нестримна – задає тон будь-якому торжеству: банкетам,
ювілеям, фуршетам.
Сьогодні ми хочемо розповісти про Марчук Тетяну Григорівну, мою тітку,
Сульжук Тимофій
і Сульжук Ірину Дмитрівну, мою маму, які мають талант створювати свято. Саме від
них залежить, яким буде воно!
Ось уже понад 7 років вони разом створюють своїми руками цю красу. Хочемо сказати,
що вони постійно придумують щось нове, оригінальне, неповторне. Це приносить велике
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задоволення не тільки іншим людям, а й їм. Їхніми руками створено багато різних
святкових фотозон, прикрас для столів.
Шелегеда Владислав
Особливу атмосферу святкування вони створюють з допомогою живих квітів та
декору для залу. Для кожного свята оформлення розробляється індивідуально: залежно
від стилю , від колористики свята, від самого залу, від пори року, від уподобань
святкуючих. Це досить важка клопітка праця, адже кожен хоче аби його свято було
прекрасним, казковим і незабутнім.
Сульжук Тимофій
Ще я хочу сказати, що моя мама, вміє прикрасити не тільки святкову залу. Вдома
чимало оригінальних виробів зроблено талановитими руками моєї мами: це і світильник
у вигляді лелечого гнізда, і різноманітні панно, і вазочки та багато іншого. Мені часом
здається, що моя мама вміє все.

Слайди
Шелегеда Владислав
Тітка Таня прекрасна майстриня , до того ж ще і талановитий дизайнер-модельєр
одягу. Хто сьогодні не мріє виглядати бездоганно? Мабуть немає такої людини, яка б не
хотіла бути стильною, елегантною. Саме моя тітка Таня допомагає всім втілити свої мрії
у життя. До того ж вона працює у професійному училищі і передає

вміння своїм

вихованцям. Разом із ними приймає участь у багатьох конкурсах, де вони займають
призові місця. До речі її руками та помічників були створені моделі і пошиті костюми
для вчительського хору нашої школи.
А ще вона має власний весільний салон, у якому допомагає

втілити у життя

найпрекраснішу мрію кожної нареченої - стати неймовірно чарівною королевою свого
свята. Також Таня, силою свого таланту, маленьких принцес – дівчаток перетворює у
казкових фей. Кожна випускниця має змогу передати свою красу і тендітність, а також
підкреслити характер свого стилю та образу, обравши вечірню сукню від весільного
салону «Франже» . Неповторність, створених нею моделей одягу ви зможете оцінити на
нашій виставці.

Презентація «Святковий дизайн»

Танець
Ведучий: А зараз відгадайте загадку.
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Він замішує, збиває
І корицю додає.
Він смачні торти і печиво
Для нас усіх пече..( Кондитер)
Виступ Рудик Іванни
Іноді я думаю, що моя матуся, Рудик Марія, може все на світі. Щоб вона не робила, у
неї все виходить. З моєю матусею завжди весело. Коли я починаю щось робити вона
мене навчає: «Якщо щось робиш, роби з любов’ю і відповідай за це, або не роби зовсім».
Сьогодні я хочу розповісти про талант своєї матусі. Вона справжня чарівниця у країні
солодощів. Кексики, корзинки, зефіри, печиво, інші смаколики, а особливо торти матуся
пече не тільки нам, а й на замовлення.
У неї чимало нових рецептів самих різних тортів. Їх форма, може бути практично
будь-якою: у вигляді золотих злитків, футбольних м'ячів, гітар, гоночних автомобілів,
стільникових телефонів, кошиків з фруктами, клубків з пряжею, ноутбуків і валізок з
доларами. Торти- це справжні шедеври моєї матусі.
Матуся любить фантазувати. Адже нікому не потрібен майстер, який не вміє вигадувати
нові рецепти кондитерських виробів і не береже таємницю своїх рецептів.
А ще вона винахідлива: тільки мама з мізерного набору продуктів може приготувати
вишуканий кондитерський виріб.
У неї прекрасна

пам’ять: у досвідченого кондитера всі рецепти в голові. Їй

притаманний естетичний смак і охайність. Мама вважає, що до вершин майстерності
необхідно іти все життя, тоді можна лише досягти успіху.
Презентація «Торти- шедеври моєї матусі»
Ведуча : А зараз прийшов час трішки посміятись. Зустрічайте наших гумористів!
Гуморески
Лафета
1. Дитино, сходи до м’ясника і подивися чи є там у нього свинячі ніжки.
Через годину син повертається.
- Пробач, мамо, я чекав, чекав,- але він так і не зняв черевики.
Рудик
2. Дівчинка прийшла до сусідки і каже:
- Мама дуже захворіла, хоче полуничного варення.
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- О Боже! А в що тобі покласти? Ти взяла стакан чи блюдце?
- Та нічого не потрібно. Я тут з′їм.
4 учень. Шугуров В.

ГЕНІАЛЬНЕ ДИТЯ
В мами є синок маленький,
Ростом — мамі до колін.
Мама певна, що талантів
Більш нема таких, як він.
Син наївся мухоморів,
Промивали живота,
А матуся всім говорить:
— Грибоєдов вироста!
5 учень. Стахнюк М. Рицька А.
Хлопчик. Ма-а-а-амо! Хочу варе-е-еників!
Мама.
Син.

Іди їж. На столі повна миска стоїть.
Еге! Вже не хочу. Я думав, що нема.

Ведучий: А ще у нашій класній родині є талановиті мами, які із звичайних фруктів і
цукерків можуть створити оригінальні композиції. Вони безумовно прикрасять будьякий святковий стіл.
Виступ Сульжук Софії
Знайди для себе хобі
Забаву для душі,
Без борозен на лобі
Жить будеш в куражі.
У кожної

людини є свої захоплення. Сьогодні я хочу розповісти про захоплення

своєї мами, Сульжук Алли. Її хобі – це квіти. Спочатку – це були лише живі квіти, але
ось уже декілька років, мама робить штучні квіти, а потім складає їх у композиції. Квіти
дають їй сили іти вперед, не зважати на брак часу, а деколи допомагають забути про
хвороби та негаразди. Паперові букетики – це чудовий і незвичайний подарунок для
будь-якого приводу.
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Кожна квітка по своєму прекрасна. Вона є царицею кожної пори року. Так у весняних
композиціях наша мама використовує крокуси, тюльпани; у літніх – маки, ромашки,
волошки; в осінніх – троянди, хризантеми.
Якщо ви не байдужі до краси – запрошуємо вас до світу квітів.

Створення композицій з цукерок, фруктів – презентація
Пісня « Я твоя люба донечка»
Коли в твоїм серці злива –
Руками її розведу,
Коли твої очі мов крига –
Цілунком я їх розтоплю.
Приспів:
Мамо, мамусенько,
Я твоя люба донечка.
Мамо, мамусенько,
Вітаю тебе, моє сонечко.
Мамо, мамусенько,
Бажаю цвісти, моя квітонько.
Мамо, мамусенько,
Моя найясніша зіронька.
На свято тобі подарую я
Квіти, як сонце ясні,
І щиро тобі заспіваю
Найкращі у світі пісні!
Приспів. (2)
Моя найясніша зіронька,

Зіронька!

Ведуча: Зараз ми будемо представляти кращих зірок у номінації «Рукоділля».
Виступ Калінчука Андрія
Кожна людина любить займатися улюбленою справою. Одні співають, танцюють,
інші – в’яжуть, вишивають, готують. Захоплення дає можливість у повній мірі проявити
себе. Здавна українські традиції рукоділля дивували своєю красою. Серед них і вишивка
бісером. Ці маленькі різнокольорові намистинки утворюють неперевершеної краси
сорочки, плаття, рушники. Саме у такому виді рукоділля розцвів талант моєї мами,
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Калінчук Людмили. Багато її виробів прикрашають нашу хату. А вишитий нею одяг, ми
охоче одягаємо у святкові дні. Він додає нам сили, радості і празникового настрою.
Моя матуся ще вміє складати неймовірно цікаві казки і вірші. Один з них я хочу
прочитати зараз.
Вірш – представлення
Сорочку мама вишила мені,
На білім, чистім, гарнім полотні.
Але для вишивки не нитку мама брала,
У магазині для рукоділля – бісер купувала.
Малюнок на мою сорочку,
Матуся вибрала волошку.
Її всі символом Вкраїни називають,
Мабуть тому вони в пшеничнім полі зацвітають.
Ласка мамина цвіте у тому вишиванні,
Бо волошки – квіти ці – вони дуже гарні..
Вишиваночку візьму я – швидко одягнуся,
Підійду і обійму свою матусю.
Мамина турбота збереже синочка,
Захистить від лиха вишита сорочка.
Я пишаюся талантом своєї матусі. Вона найкраща у світі!
Пісня «Мамина сорочка»
1.Мені сорочку мама вишивала
Неначе долю хрестиком вела
Щоб лихих стежинок не шукала
І до людей привітною була
Виконуй доню – мама говорила
Життя закони, істини прості
Не зраджуй землю, що тебе зростила
Не залишай нікого у біді
Приспів (2):
А сорочка мамина біла-біла
А сорочка мамина серцю мила
А сорочка мамина зігріває
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Я її до серденька пригортаю
2. Літа неначе птахи пролітали
Матусі коси дивом зацвіли
І я сорочку білу вишиваю
Як вишивала матінка мені
Виконуй доню – мама говорила
Життя закони, істини прості
Не зраджуй землю, що тебе зростила
Не залишай нікого у біді

Приспів. (2)
Ведучий: Дозвольте представити вам найкращих рукодільниць з дружньої родини
Валерії Глущук.
Виступ Валерії Глущук.
У кожної людини є талант, хтось його розвиває, а хтось ховає його глибоко в собі. У моїй
сім′ї талант, який передається із покоління в покоління – це один із найстаріших видів
рукоділля – в’язання спицями. Перші в’язані речі з’явилися багато століть тому, але і в
наш час в’язаний одяг користується не аби якою популярністю. Достатньо докласти
трохи зусиль, запастись терпінням і у вашому гардеробі з’явиться нова і неповторна
в’язана річ. Для багатьох жінок в’язання – найулюбленіше заняття. Цим видом мистецтва
займається моя бабуся Зяблова

Антоніна. Прабабуся Наташа розповідала, що ще в

дитинстві бабуся Тоня мала бажання займатися рукоділлям. Приходила з дитячого
садочка, брала два сірника і нібито в’язала ними. Сьогодні ж вона може зв’язати будь-яку
річ. І я вважаю, у моєї бабусі є неабиякий талант. Її роботи ви матимете можливість
побачити на виставці.
Я з бабусею своєю дружу давно-давно,
І ми - скажу вам – з нею в усьому заодно.
Така моя бабуся – найкраща у житті.
А руки у бабусі - ну просто золоті.
Вони що хоч уміють, скрізь роблять чудеса.
То місять щось, то в’яжуть. Подивишся – краса.
Працюють без спочинку,а пестять ніжно так.
І в хаті і на дворі пороблять все як слід.
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То чистять щось в коморі, то варять нам обід.
Мабуть, немає в світі таких хороших рук!
Презентація «Вироби бабусі Тоні»
Пісня « Колискова для бабусі
Знов моя бабуся пісню заспіває
І, відклавши справи, сяде край вікна.
Я дрібненькі зморшки на щоках торкаю,
Але ти для мене завжди молода!
Кожен день дитинства зв'язаний з тобою,
Ти мене навчила мудрості життя.
В першому коханні, в радості і в горі
Вірна, нерозлучна подруга моя!
Приспів:
Заспівай мені, бабусю,
Тиху колискову.
Я з тобою повернуся
У дитинство знову.
І нехай душі торкнеться
Пісня солов'їна.
Заспівай мені, бабусю,
Рідна і єдина!

(2)

Пам'ятаєш, бабцю, в сніжні хуртовини
Завжди засинала на твоїх руках
І звучала пісня ніжна солов'їна,
Усмішка сіяла на твоїх устах.
Номінація «Музика».
Ведучий: Ти уявляєш ми зовсім забули про наших дівчаток.
Ведуча : Подивися в цьому залі присутні дівчатка, сестрички і жінки, які вже мами або
незабаром ними стануть.
Ведучий : Для вас наші любі глядачі сюрприз від родини Лисанців
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Женя Лисанець: ( Читає з телефона )Скри́пка — струнний музичний смичковий
інструмент. Має чотири струни, які настроюються по квінтах (g, d1,a1,e2). З'явився біля
середини XVI століття, прообразом послужила віола.0
Ведуча : Що це ти читаєш-вікіпедію?
Женя Лисанець: Музиканта, що грає на скрипці називають скрипалем.
Я хочу сьогодні представити талант своєї рідної сестрички Христини. Вона навчається в
6-Б класі. Христина показує непогані результати у навчанні. Паралельно вона навчається
в Березнівській музичній школі по класу «скрипка».
Сестричці дуже подобається грати на скрипці. За 6 років навчання вона приймала
участь у багатьох конкурсах і змаганнях. Так, у минулому році, у районному конкурсі
скрипалів серед 32 учасників Христина зайняла 3 місце. Також вона займається в
ансамблі скрипалів молодшої групи, який виборов 1 місце в обласному конкурсі.
Щоб показувати гарні результати, Христині необхідно багато працювати і мати талант
від Бога. Мені здається, в неї все добре виходить.
Ведучий: Зустрічайте зірочка - скрипалька Лисанець Христина
Виступ Лисанець Христини. Композиція
Ведуча : Щось мені стало сумно. У родинах учнів нашого класу мабуть талановиті
тільки жінки.
Ведучий : Не засмучуйся! У наших родинах чимало майстрів своєї справи і серед
чоловіків! Вони і будівельники, і автослюсарі, і спортсмени, і кухарі, і музиканти!
Так – так, вам не почулося. Саме музиканти.
Ведуча: Наша країна талантами повна. Зараз до вашої уваги ми представлятимемо
таланти із родини Шевчука Андрія.
Виступ Шевчука Андрія
Сьогодні я хочу розповісти про таланти своєї великої і дружної родини. Всі люди
талановиті: - хтось трошки більше, хтось трошки менше, хтось добре куховарить, хтось
став великим спортсменом, хтось математик, хтось історик.
Мій тато може побудувати великий та міцний будинок, а мама – зробити його
затишним, тато полагодить велосипед, а мама приготує сніданок, щоб він був не тільки
смачним, а й корисним. Навіть мій брат Денис досягає великих успіхів.
Але найбільше сьогодні я хочу розповісти про свого дідуся Жабчика Анатолія. Він
одним подихом створює такі прекрасні звуки і мелодії, що хочеться слухати знов і знов.
У його виконанні як веселі, так і сумні пісні набувають якогось магічного змісту. Він
11

також навчає дітей грати на трубі і сопілці. Із своїми вихованцями стає учасниками і
переможцями багатьох конкурсів. За це вони отримують багато грамот і нагород. Дідусь
дуже довго вчився, бо талант,- це лише крапля здібностей і море наполегливої праці.
Можна дуже довго про це розповідати, але краще послухати і оцінити талант мого
дідуся, бо він не просто талановитий, для мене він геній.
Презентація
Ведучий : І зараз зустрічайте найстаршого учасника нашого шоу - дідуся Жабчика
Анатолія.
Виступ дідуся і онука (гра на муз. інструментах)
Хлопчики Стахнюк Роман і Сульжук Тимофій сідають осторонь і щось майструють.
Ведуча. Хлопці, а що ви робите?.
Хлопчик Сульжук Тимофій - Та ось я пригадав, як тато мій майстрував і при цьому
приказував «Що робить батько, те й його дитятко»
Хлопчик Стахнюк Роман- «Не навчив батько, то не навчить і дядько».
Ведуча : Серед нашої дружньої родини є багато талановитих татусів. Сьогодні на наше
шоу прийшли найсміливіші. Це найталановитіші столярі, художники по дереву Сульжук
Святослав Миколайович та Стахнюк Володимир Федорович.
Виступ Стахнюка Романа (з сестричкою Лізою)
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Талант - це віра в себе, в свою силу.
Максим Горький
Кажуть, що талант завжди родом із дитинства. І що кожна людина народжується із
зернятком у руці. Тільки треба знайти поле, де це зерно найкраще проросте.
Сьогодні я хочу розповісти про свого тата Стахнюка Володимира. З дитинства він
був творчим і допитливим хлопчиком. Бабуся розповідала, що тато ще зовсім маленьким
дуже любив ліпити з пластиліну. Ціла футбольна команда з’явилася на дитячому
столику, а маленькі фігурки гравців були, як живі, всі в однаковій формі. Потім були
фортеці, складені з сотень маленьких цеглин. З часом одне захоплення змінилося іншим
– малюванням. Справжнім скарбом для нас є альбом з портретами всіх українських
письменників, які тато намалював у шкільні роки. А коли служив у армії, то вів
щоденник, у якому так багато малюнків про життя солдата-прикордонника.
Пройшли роки. І дитяче захоплення малюванням дуже згодилося уже в дорослому
житті . Тато зайнявся столярною справою, почав виготовляти вироби з дерева. Це двері,
ліжка, стільчики, панно, сувенірні шкатулки та тарілки. Адже, щоб вирізати панно,
спочатку потрібно нанести на дерев’яну заготовку малюнок. Це йому майстерно
вдається. Вироби, зроблені його руками, прикрашають

оселі наших родичів та

односельчан.
Талант – то крапля здібностей і море праці. Цей влучний вислів належить відомому
українському письменникові Григору Тютюннику. І з ним важко не погодитися. Тато
прикладає багато зусиль для створення нового виробу. Спочатку підготовляє
дошки(розрізає та струже), потім склеює їх відповідно до розміру виробу, наносить
малюнок, вирізає , фарбує, лакує та сушить. Ця копітка праця потребує майстерності та
вміння. І саме вона приносить тату велике задоволення, бо в ній реалізуються всі його
дитячі таланти. «Тримати в руках виріб зроблений власноруч – неймовірне задоволення,»
- говорить тато. Я дуже горджуся ним і хочу продовжити його справу.
Сульжук Тимофій
Сьогодні неможливо уявити свій дім без дверей і вікон, стола і стільців, без ліжка та
шафи. Це все зробити може мій тато, він у нас столяр.
За своє життя татусь виготовив багато різних виробів, та по – особливому мені дорогі і
цікаві домашні меблі, які він зробив сам. Це і ліжко, і столи, кухонні меблі, полиці,
дитячий майданчик і навіть різні іграшки! А які оригінальні виходять у нього шпаківні і
годівнички для птахів! Ці вироби ви можете побачити на нашому шкільному подвір’ї. Я
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дуже люблю допомагати татові і поки що, як можу переймаю його талант. Сподіваюсь,
зернятка його таланту проростуть у моєму серці і в майбутньому дадуть хороший
урожай.
Сульжук Слава( братик, 4роки)

Мої тато і мама талановиті, найкращі у світі і я їх

дуже люблю!
Презентація

Щаслива сім’я (виконують діти сімей Сульжуків і Стахнюків)
1.Тато любить мене, мама любить мене,
В нашім домі завжди, світла радість живе.
Добре разом усім і щасливий наш дім,
Ми чудова сім’я. Знаю я, знаю я.
Приспів:
Ми щаслива сім’я: тато, мама і я,
Тато, мама і я - ми щаслива сім’я.
2.Тата я обійму, маму я обійму.
Поцілую я їх і тихенько скажу:
«Хочу я, щоб завжди, ви зі мною були».
Ми чудова сім’я. Знаю я, знаю я.

Огляд виставки
(вироби майстрів, грамоти, нагороди, фотографії, книги, які наочно
розкривають таланти родини)

Майстер – клас
Вчитель. А зараз ми запрошуємо на майстер – клас наших талантів. Вони за цей час
спробують передати вам часточку свого таланту, щоб і ви стали ще талановитіші. Адже
недарма в народі кажуть « Талановитим не народився, а навчився»
( 15хвилин діти працюють з рідними біля столиків)
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(1стіл-вишивання бісером, Калінчук Л.; 2- в'язання, Зяблова А.; 3-декорування одягу на
міні-манекенах, Марчук Т.; 4-створення прикрас для тортів, Рудик М.;5-виготовлення
святкового букету з солодощів, Сульжук А.; 6- виготовлення годівнички, Сульжук В.;
7-художня різьба по дереву, Стахнюк В.)
Виступи учасників майстер-класу
Підведення підсумків майстер-класу ( всі стають у коло «талантів»)
- МИ ВСІ ТАЛАНОВИТІ ( разом)
Вчитель. Шановна родино! Діти !
Талант — це здібності природні ,
Обдарування, справжній хист .
Хоч ти не бачиш їх сьогодні ,
Бо ще малий на вік і зріст ,
Та є в тобі обдарування,
Вони у кожного з нас є.
Лише потрібне намагання
Знайти в своїй душі своє.
Ну, щось таке, що серцю миле,
Що ти робив би день і ніч.
І був від цього ти на крилах,
Й завжди б летів зорі навстріч.
Це може бути що завгодно:
Малюнок, пісня чи шиття.
Те, що для серденька природно,
На що поклав би ти життя.
Ти можеш гарно танцювати,
А чи ростити десь сади,
Плести гачком, вірші складати,
Але без діла не сиди.
Талант — це здатність те робити,
Чому тебе ніхто не вчив.
Талант , як сонце щиро світить,
Лише в собі б його відкрив.
Якщо відкриєш дар у себе,
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Його відразу розвивай.
Не жди, що прийде манна з неба,
І від безділля не страждай,
А вчись, працюй, трудися в поті ,
Щоб дар, талант свій зберегти.
І щогодини будь в роботі ,
Щоб краще вміти і змогти.
Тоді талант розквітне щиро
І будеш ти на висоті .
З собою будеш жити в мирі ,
Все буде добре у житті .
Талант — це дар, будь вдячний долі ,
Якщо його знайдеш в собі .
Тому старанно вчися в школі ,
Будь у постійній боротьбі.
Учитель: Дорога наша родино! Я хочу звернути увагу на плакати – родовідні дерева
ваших родин. Крони цих дерев буйні та розкішні. Але дерево роду не буде квітувати й
зеленіти, якщо ми підрубаємо його корені. Знати свій родовід, шанувати й поважати
старших, наслідувати їх,ростити таланти – це наш обов’язок.
Звернення батьків до дітей.
Кожен має талант і таланти у всіх нас різні, і у різній кількості. Але який би то талант не
був, ми не маємо права про нього забувати, а навпаки повинні цінувати і розвивати його.
Було б дуже добре, якби кожен з вас, діти, поки ви ще маленькі, вчилися шукати їх у
себе. Пізнавайте себе, прислухайтеся до своїх здібностей, пробуйте себе у різних видах
діяльності (беріть участь в різноманітних гуртках, в спортивних змаганнях, будьте
активними в шкільних святах, намагайтеся завжди до всього підходити творчо).
Це дасть вам змогу в майбутньому чітко знати, що вам ближче, що у вас краще виходить,
ви зможете правильно обрати свій професійний шлях, займатися улюбленою справою,
яка приноситиме задоволення вам та користь іншим.
Учень 6:
Вклоняємось всім вам доземно,
Як батьківській хаті з далеких доріг.
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Як хлібу, що матінка чемна
Кладе на вкраїнський рушник.
Учень 7:
Бо нашому роду нема переводу,
Хай пісня єднає коріння святі!
Дай, Боже, нам віру і братнюю згоду,
На довгі роки на вічні віки!
Учень 8:
Побажаю вам сто років жити,
без горя, сліз і без журби!
Хай з вами буде щастя і здоров’я,
на многії літа і назавжди!
Вчитель. Хай завжди сяє зірка таланту над родинним вогнищем вашого дому. Ми
сердечно вітаємо вас з наступаючими новорічними святами і бажаємо вам гарного
настрою, який завжди ми раді були вам подарувати .
Ведучий : Вас поспішає привітати найталановитіший керівник за всю історію нашої
школи, директор Жук Лариса Іванівна .
Зустрічаємо гучними оплесками ...(Слова директора)
Учень 9:
Хай здоров’я буде у родині,
Щоб радість й сміх веселий наш дзвенів!
Родині ми складаєм славу нині,
І скажемо багато добрих слів.
Учень 10:
Бо все найкраще в дітях від родини!
Привітність, щирість, щедрість, доброта.
Усі традиції народні і святині,
Та мудрість й віра чиста і свята.
Учень 11:
Ми бажаєм в кожну хату
Щастя і добра!
Гарним людям, добрим людям Сонця і тепла!
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Учень 12:
Хай душа дзвенить струною
Зранку й до зорі!
Хай обходять стороною
Біди і жалі!
Учень 13:
Хай радість і сонце заглянуть у віконце
Відкриються двері для щастя й тепла
Хай сила прибуде, здоров’я зміцніє
На щедрі, на довгі, на многі літа!
Ведучий : До нових зустрічей.
Учень 14:
Хай славиться рід наш
Сім’я і родина
Хай живе в злагоді
Вся Україна!
Учень 15:
Прийшов час закінчувати нам свято,
Ми вдячні всім, хто з нами тут.
Бажаєм щастя вам, здоров‘я, радості багато,
Щоб вік ваш довгим і безхмарним був.
Ведучий : До нових зустрічей.
Заключна пісня
Неба вам, неба вам ясного,
Сонця вам, сонця золотого,
З літної, з літної криниці
Чистої, чистої водиці!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
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Радості, радості й любові,
Щирості, щирості у слові,
Хай для вас розквітають квіти,
Люблять вас і шанують діти!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!

Всі. Ми

таланти твої, Україно!
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