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Тема: «Прощавай, букварику!»
Мета: розвивати у дітей творчі здібності; повторити алфавіт; виховувати любов до
книжки як джерела знань, формувати інтерес до читання і до навчання

вцілому;

формувати національну свідомість учнів, життєві вміння і навички; виховувати почуття
патріотизму, любові до рідної школи, повагу до друзів, родин.
Хід свята
Ведуча 1:

Є святкових днів багато
На листках календаря,
А між ними й наше свято —
Вшанування Букваря.

Ведуча 2:

День вітання і прощання —
Свято перших букварів,
Перша сходинка зростання
Для найменших школярів.

(Лунає пісня «Гей, чули,чули, чули…» ( на мелодію «Із сиром пироги»)
Прийшли ми всі на свято,
На свято Букваря,
І вивчили всі букви
Усі: від А до Я.
Приспів:
Гей, чули, чули, чули,
Гей, чули, чули, ви!
З буквариком ми дружим,
Він з нами назавжди.
У нас сьогодні свято,
Шануєм Букваря,
Відкрив він нам дорогу
До знань від А до Я.
Приспів.

1.

В нашім класі — урочистий
День прощання з «Букварем».
Пригадай-но, як колись ти
Був маленьким школярем.
2. Ми усіх гостей вітаємо

І дуже вам радіємо,
Усі вже букви знаємо,
Книжки читати вміємо.
3. Наче ключ сріблястий

Дав мудрець нам в дар:
Дивосвіт чарівний
Одмикнув буквар.
4.

5.

Від найпершого дня
Дуже любий нам він
Бо веде він до знань,
До вабливих таїн
Йде по світі школяр
В зорі успіх сія…
Хай живе наш буквар –
Перша книжка моя.

6. .Є книг багато: мудрих і повчальних,

Тонких, товстих, барвистих, наче жар,
Але одна — усім книжкам начальник,
І звуть її по-простому — «Буквар»!
7. Буквар – наша перша книга,

Друг і порадник школяра.
Його шанує й дуже любить
Уся весела дітвора.
8.

9.

Він нас повів по буквах, як по східцях,
Як по життю, по сторінках своїх.
І от привів, нарешті, подивіться,
У мудрий світ чудесних скарбів – книг!

Цілий рік буквар вивчали
Ми тепер письменні стали!
Допоміг він нам відкрити
Диво із маленьких літер

10. Літера перша і перше слово,

З книжкою перша серйозна розмов
Навчився й писати дружний наш клас
Ви можете всі поздоровити нас!
11. Цю найпершу в школі книжку
Знає будь-який школяр.
До усіх книжок доріжку
Прокладає нам Буквар.
12. Буквар взяли ми в перший раз,
Коли зайшли у перший клас.
І як нам радісно сказати:
Тепер ми вміємо читати!
13. Якщо букви твердо знати,
Можна слово написати.
Буква коло букви стала,
Ми читаєм слово... (мама)
14. Хай кожен гість перевіря,
Чи знають учні «Букваря»,
Чи можна нам, школярикам,
Прощатися з «Буквариком»?

Вчитель: - Ну що, друзі, перевіримо наших першокласників?
Ви правила поведінки у школі знаєте?
Закінчіть речення:
1. Коли говориш – не ….кричи.
2. Слів поганих - не… кажи.
На всі боки – не … крутись.
3. У вічі співрозмовнику ….дивись.
4. Говори спокійно ….чемно.
5. Спілкуватись тоді буде …приємно.

Вчитель: - Молодці. А казки ви вже читали? Уважно? Перевіримо.
Здогадайтеся, з якої казки ці слова?
1.-Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко,
-

Та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити

-

Ще й хороше походити.(Івасик-Телесик.)
2. Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули.

(Кривенька качечка.)
3. Ловись, рибко велика і маленька.(Вовк, Лисиця.)
4. Гей, Круть, гей, Верть, а гляньте, що я знайшов!(Колосок)

Вчитель: - І це знають. А що ви ще вмієте?

Частівки
1. Приготуйте фотоплівки і зніміть на згадку нас
Заспіваєм вам частівки . Це і є наш перший клас.

2. Як були ми ще малими. Всі казали: малюки!
А тепер, не малюки ми -Ми вже справжні козаки.

3. Ми навчились рахувати і письмово, і в умі.
Нам не треба калькулятор, Калькулятор - ми самі.

4. Всі навчилися писати. Ну і я навчився теж.
Кажуть вчителька і мати: «З ліхтарем не розбереш».

5. Я труджуся, наче бджілка,
Бач, як гарно я пишу! (співає дівчинка, показуючи зошит хлопчику)
Дай мені до понеділка. Завтра батьку покажу! (співає хлопчик)

6. Всі куплети доспівали, Але вчитись треба нам
Щоб учителька гордилась й татко ременя не брав.

Вчитель: - Молодці, ви гарно справляєтесь із завданнями.
Учень.
Свято наше вже триває,
А Букварика немає.
Тож давайте погукаєм

Та зі святом привітаєм.
Учні разом.
Букварику! Букварику!
У цей святковий час
Ми дуже тебе просимо:
Приходь, приходь до нас!
Букварик: Я — Букварик, вам відомий,
Дуже гарний, малюнковий.
Залюбки всіх вчу читати.
Нема часу спочивати!
Кожен рік мене гортають
Ніжні пальчики нові...
Хай же розум здобувають
Любі дітоньки малі.
Першокласник: Привіт, Букварику. Ми тебе всі добре знаєм. Ти такий веселий сьогодні.
Я — щасливий букварик!
Я тому радію,
Що всі діти в першім класі
Вже читати вміють.

А веселий я тому
Що всі букви знаєте,
А якщо в це хтось не вірить То давайте перевірим.
(Говорять першокласники і показують букву.)
А.

Автобус їде по селі,
Акація цвіте в саду,
А ми, зібравшися під нею,
Абетку вивчимо легку.

Б.

Будинок білий біля річки,
З балконами на кожен бік:
Будують братик і сестричка,
Бо в них І тато — будівник.

В.

Веселі вишні вкрили віти,

Виблискують з гущавини.
Василько ллє на квіти,
Щоб вищі виросли вони.
Г.

Гриб у лісі заблудився,
Бо гіллячкою накрився.

Ґ.

Голубок на ґанок сів,
Ґулю гусачок набив.

Д.

Джерело дзюрчить-іскриться,
Дай водиці нам напиться.

Е.

«Еі — сказала буква Е,
звір мене — не здожене!»
І, махнувши нам рукою,
Е — зробилося луною.

Є.

Єноти вивели гуляти
Своє єдине дитинча.
За їх сім 'єю вовк зубатий
Єхидно стежить з-за куща.

Ж.

Жуки дзижчать в садочку літом,
По стежці жабка плиг та плиг!
Жоржини квітнуть жовтим цвітом,
Кружляю:, л бджоли біля них.

3.

Зіна в зарослі пішла,
Зіна зайчика знайшла.

Й.

й — великої немає,
й — слова на починає.

І.

—Іваночку, Іваночку,
Іди посидь на ґаночку.

Ї.

Їхав кіт на коні,
їв перепічки смачні.

Й.

Йод в аптеці ми купили,
Його пляшечку відкрили.
«Ой! — Івасик наш ридає, —
Йод кусається, щипає/»

К.

Куй, ковалику, підкову.
Коник мій поскаче знову.

Л.

Лелека ластівку питає:
—Хто вище всіх птахів літає?
— Літають люди вище всіх,
На літаках своїх легких!

М.

Мишко клишоногий в барлозі,
Мале мишеня у підлозі.

Н.

Ніна, Нонна і Наталка
Не сварилися і змалку.

О.

Осел по вулиці гаса —
Осла ужалила оса.

П.

Похмуро плещуть хвилі в морі.
Пливе на північ пароплав.
І в хугу, й в шторм в морськім просторі
Він путь до пристані проклав.

Р.

Рік у рік біля воріт

Риє нірку чорний кріт.
С.

Спить старий сердитий сом,
Сому сниться сьомий сон.

Т.

Тигреня ричати вчиться,
Тигра всякий звір боїться.

У.

Уродила груша рясно,
Урожай зібрали вчасно.

Ф.

Фурчить, блищить на різні фарби
Фонтан веселий у садку.
В нім водить флот, легкий та гарний,
Федорко в білім фартушку.

X.

Ховрахи хотіли хліба,
Ховрахам давали рибу.

Ц.

Цап до цапа в гості йшов,
Цап дороги не знайшов.

Ч.

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

Ш.

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

Щ.

Ще дощ іде, періщить злива,

Щенятко вимокло, як хлющ,
А щиглик,- щебетун щасливий.
Щебече, пурхнувши на кущ.
Ь.

— Я не шість, я -— м 'який знак,
Це повинен знати всяк.
Я не літера проста,
Я пом'якшую слова.

Ю.

Юля юшку вранці їла.
Юля юшки не хотіла.
Мама просить: «Ще наллю».
Юля каже: «Не люблю!».

Я.

Яструб ящірку несе,
Я — остання буква. Все!

Букварик: -Букви ви всі вже добре знаєте.
І писати гарно вмієте.
А мені уже пора.
Бо чекає дітвора.
(Стук голосний за кулісами. Заходить Лінивиця.)
Букварик: - Діти, хто це?
Діти : - Лінивиця.
Букварик: - А ви її знаєте?
Лінивиця:
А чого ви всі тут зібралися? Вам не ліньки? Краще б удома, на ліжку лежали(.МИ БУКВИ
ПВТОРЮЄМО). Що? Букви вчили?! Навіщо? Яка з того користь? (Поправляє одяг.) Спробуй
всі вивчити (тикає пальцем). Оце бублик якийсь (о), а це неначе хвіртка (и). Та ну їх.

Буквар:
Який сором, Лінивице! У твоєму віці літер не знати! Ти подивися, як читають діти. Хто
найперший складе слово?
А, О, Л, К, Ш (школа).
Е, А, С, В, Н (весна).
Цікава гра? Бачиш, Лінивице, як важливо знати літери. Радимо й тобі не лінуватися, а за розум
братися. А я допоможу тобі. Діти теж залюбки допомагатимуть. Правда, мої любі малюки?
Лінивиця:
Дякую вам(говорить із сарказмом). Я подумаю. Може вивчу, а може і ні. Що скажете
(звертається до першокласників),мої лінивці.
Гуртом першокласники.
Ми лінуватися не будемо.
Бо ми йдемо в країну знань.
Лінивиця:
-

Ну добре, добре. Чого кричати. Мене візьмете?

Учень:
Буквар:

- Ставай до нас.
- Ну все, прощайте, діти.

(На середину виходять ведучі)

1. Дуже весело гуляти
Нам на святі Букваря.
Та прощальну заспівати,
Нам пора, уже пора!
2.Ніколи не забудемо
Ми друга Букваря.
Ми завжди вчитись будемо
Для щастя і добра.
Звучить пісня.

