Підготувала вчитель першої кваліфікаційної категорії
Рівненського навчально-реабілітаційного центру
«Особлива дитина» Муляр Наталія Павлівна

Свято « Прощавай, Букварику!»
Мета : допомогти дітям зрозуміти, що після закінчення «Букварика» їхнє навчання
буде і далі продовжуватися; ознайомити із новими підручниками, за якими діти будуть
навчатися, розвивати пізнавальний інтерес, вдосконалювати набуті вміння та навички,
виховувати любов до книг, бажання вчитися.
Вчитель: Сьогодні у нас свято – прощання з першою книжкою - Букварем . Саме букварик
відкрив перед вами, діти, дорогу в неповторний світ поезії Т.Шевченка і Л.Українки, у
таємничий світ хімії і фізики, загадковий світ біології, неповторний світ математики.
Це свято завжди радісне і трохи сумне. Радісне, бо пройшли ми з вами першу
захоплюючу сходинку в країну знань, де добре себе почуває той житель, який з перших
днів у школі подружився з книжкою. А я думаю, що ми всі подружились з нашим
Буквариком,тому й сумно нам прощатись з ним.
Та все – таки, прощаючись з ним, ми маємо сьогодні сказати Букварику: «Спасибі за
науку ». І мені здається, що подякувати ми маємо ще й мамам і татам, бабусям і дідусям,
які вперше вам відкрили букварик, вони вперше вам показали незрозумілі чорні
крючечки, які згодом перетворились для вас у цілком зрозумілі букви. Тож не сумуймо.
Сьогодні ми зустрінемось з новою книгою Читанкою, яка поведе вас далі в країну знань.
На веснянім видноколі зайнялась зоря
Свято в школі свято в школі: Свято Букваря
Ділі – ділі – ділі – дзень Діти – діти, добрий день.
Дінді – дінді вам наказ Не спізнитись в 1-ий клас.
В путь щасливу і широку Всіх виводить 1-ий клас
До уроку, до уроку, Чуєш дзвоник кличе нас.
Є святкових днів багато На листках календаря.
А між ними – наше свято Вшанування Букваря.
День вітання і прощання – Свято перших Букварів
Перша сходинка зростання Для найменших школярів.
Любі гості мами й тата, В нас Букварикове свято
Спасибі, що прийшли до нас У гості в перший клас.
Ми всіх гостей вітаємо І дуже вам радіємо,
Бо ми всі букви знаємо, Бо читати вміємо.
Вчитель: Усіх їх 33, їх 33 - У них міцна сім`я.
Вони складають всі слова Від А до Я.

А де ж Букварик? Давайте покличемо його!
Всі: Букварику, ходи до нас!
Букварик: Я веселий Букварик, весело співаю
Бо веселе свято в школі я сьогодні маю.
Я щасливий Букварик, я тому радію
Що всі діти в 1-му класі вже читати вміють.
Я святковий букварик, прошу всіх на свято
Кожну літеру всі разом будемо вітати.
Вчитель: А яка буква відкриває Букварик? Буква А означає голосний звук чи приголосний?
Які ще голосні звуки ви знаєте?
Діти: Ми їх не лише знаємо,але й співати вміємо.
Поспівки про голосні звуки
А-а-а, а яблучка два, Два яблучка червоненькі
Несе донечка для неньки, А-а-а,- яблучка два.
И-и-и, а хлопчики три В калабаню упали
І всі хором кричали, И-и-и - хлопчиків три.
І-і-і - коники малі, Є у них чотири ніжки,
Коло воза ідуть пішки, І-і-і — коники малі.
У-у-у, песик на шнурку, Цуценяток п’ять кудлатих
Полягало біля хати. У-у-у,- песик на шнурку.
Е-е-е,- де то мама, йде? Нема мами, пішла в поле,
Там бур’ян на ниві поле. Е-е-е,- ось вже мама йде!
О-о-о – кругленьке письмо, А рядочки,як шнурочки,
Мов гарнесенькії очки. О-о-о - кругленьке письмо.
Букварик: А чи добре діти ви вчилися? Чи добре ви пам’ятаєте мою науку? Давайте
подивимось.
Хай кожен гість перевіря,
Чи знають учні «Букваря»,
Чи можна вам, школярикам,
Прощатися з «Буквариком»?

Букварик читає загадки:
Стали букви у рядок
Та й побігли в дитсадок.
Хто ж у них за ватажка?
Ну, звичайно, буква... (А.)
Я ось літера така:
Дуже схожа на жука.

Тільки-но жука згадаєш,
Вмить мене ти пригадаєш. (Ж.)
Що за літера така —
Гарно мовить, голос має,
Але слів не починає? (И.)
Буква ця — неначе свічка,
З ясним вогником вгорі.
Це не свічка, любі дітки,
А звичайна буква... (І.)
Буква ця чарівна.
Відгадайте, хто така.
Стовпчик, зверху крапок дві.
Це звичайна буква... (ї.)
Буква ця, неначе бублик,
Мов обручка — хоч котись!
Здогадався:— усміхнись,
Називай, не помились!.. (О.)
Гарні хлопці-молодці
Закопали два стовпці,
Третій їм допомагав —
Перекладину поклав. (П.)
Сіла Мишка на пеньочок,
Молоточок! Молоточок!
Поможи забить гвіздочок!
Мною ви не заб'єте,
Я звичайна буква... (Т.)
Хто абетку з вас вивчав,
Різні букви зустрічав.
Кожна з них від А до Я
Промовля своє ім'я.
Лиш одна із них німа —
В неї голосу нема.
Здогадався, певно, всяк!
Звуть цю букву... (М'який знак.)

Вчитель: А зараз ми познайомимось із нашими літерами.
Всі: Ми літери незвичні, ми дуже симпатичні, бо кожна віршика про себе принесла.
А Стали букви у рядок
І побігли в дитсадок.
Хто у них за ватажка?
Ну, звичайно, буква А.
В Буква « ве » така цікава
Стовпчик тут і дужка справа.
Так в алфавіті живе
Всім потрібна буква «ве»
Г Грім гуркоче за горою
Грім гуркоче над рікою

Гуси з лугу йдуть додому
Не бояться того грому.
Н На довгу нитку намистинку
Настуся хоче нанизать
Вона, напевно, буде нині
На нашім святі виступать.
К Коник возить дітлахів
Кіт Мурко ковбаску з`їв
Квочка квокче ко-ко-ко
Кинь ці витівки Мурко.
С Сіло сонце на сосну
Сонно мовило: «засну»
Сосни сонечко гойдало
Сосни сонечко благали:
- Сонце,сонечко,не треба
Стане темно нам без тебе.
М Буква « ем » як мама мила
Мелодійна і мрійлива
Має стільки слів на «ем»
Тож давайте їх назвем.
О Оля і Одарочка
Охайні господарочки.
Р Ростуть в саду смачні та пишні
Румяні яблука і соковиті вишні.
Б Біля броду бусел ходить
Бусенят з собою водить.
Буквар: У мене є знайоме жабеня.
Воно теж вчиться голосно читати.
І не дивно, що слова
Обов'язково містять «ква».
От і спробуйте вгадати,
Що читало жабеня.
Гра під назвою «Ква»
(На дошці картки зі словами, в яких відсутні деякі літери.)
1. КВА _ (Квас). Цей «ква» влітку від спраги п'єте.
2. КВА_______(Квадрат.) Цей «ква» учень на дошці малює.
3._____КВА (морква), КВА______(квасоля).
Ці «ква» на городі зростають і разом у борщ потрапляють.
4.___КВА _ (Буквар.) Цей «ква» вас читати навчить.

5.__КВА (Буква.) Цей звук означає і мовчить.
6. КВА_______(Квартира.) Родина велика у «ква» цьому живе.
7. _ КВА_____(Акваріум.) А в цьому — рибка - красуня пливе.

Буквар:
Бачу, букви вам відомі,
З ними добре ви знайомі.
Ви любили працювати,
Все робили залюбки.
Щоб нам всім не сумувати,
Будем, друзів розважати!
Вчитель: Весело проходить наш час під час навчання і зараз ми покажемо вам кілька
кумедних історій зі шкільного життя.
Сценка 1 «Шкільне приладдя»
Зошит: Ой-ой-ой! Не маю сили! Ви на мене наступили!
Ведучий: Що це тут валяється? Зошит виявляється!
Підніміть його мерщій! Чий він, чий?
Зошит: Я потертий, я подертий,
Я в обкладинці брудній
Весь в чорнилі, у мастилі!
Ведучий: Хто хазяїн твій?
Зошит: Андрій!
Лінійка: І я скаржусь на Андрійка!
Ведучий: Хто ти?
Лінійка: Я лінійка!
Я терплю велику муку! Служу хлопцю за шаблюку!
Він дубасить мною стіл! Я вже тріснула навпіл!
Зошит: Ми тепер каліки з нею!
Лінійка: Нам потрібні ліки з клею!
Ведучий: Що ти скажеш нам, Андрійку?
Андрійко: Я не хочу мати двійку, я писатиму без клякс.
Я не буду мучить вас. Я дурні покину звички, допустіть до переклички!
Ведучий: Ну біжи, ставай між літер та щоб хутко сльози витер!
Сценка 2 «Неслухняні батьки»
Учень:
Ну і мама, ну і тато! Наче справжні дошкільнята!
Нічогісінько не знають, смішно і сказать комусь!
Бо щодня мене питають лиш одне: чому й чому?
- Ти чому образив Васю?
- Ти чому негарно грався?
- А чому прийшов так пізно?
- Ти чому в шкарпетках різних?
- Ти чому такий непослух?
- А чому не стелиш постіль?
- Ти чому це вірш не учиш?

- Це чому портфель без ручки?
- І чому такий синець?
Ох! Настане мій кінець! Не поясниш їм ніколи, хай би дуже захотів…
Треба їх віддать до школи – хай питають вчителів!
Вчитель : Букварик – перша ваша шкільна книжка. Він вчив вас читати і писати ,любити
рідну мову,бути добрим і вміти товаришувати. Всі починають свою шкільну дорогу з
Букваря. Хоч і сумно, але час прощатись з ним.
Всі: Добрий Букварику, перша книжко
Хочеться навіть плакати трішки
Жаль розлучатись хоч і треба,
Ми незабудемо ніколи про тебе.
Спасибі тобі за добру науку
За паличку і першу букву
Прощавай Букварику,
Наш найперший друже,
Ми тобі, Букварику, Дякуємо дуже.
Пісня про Букварика
Мій букварик, мій букварик,
Він найкращий друг.
Прокидаюсь, посміхаюсь
І беру до рук.
Буква А на зірку схожа
Буква О проста
Гарно вчитись допоможе
Книжка золота!
Завдання просте – А, Б, В, Г, Д
Хто такий букварик має – той не пропаде!
Треба всім старанно вчитись – знати головне
Книжка ця найкраща в світі виручить мене!
Буква А на зірку схожа
Буква О проста
Гарно вчитись допоможе
Книжка золота!
Буквар: Прощавайте друзі.
Всі літери прочитані, усіх їх 33
Тепер всіх вас учитимуть підручники нові.
Звучить марш. Заходять підручники.
Читанка: Я Читанка нечитана Навчатиму ваш клас
Я з вами говоритиму Про нове все для вас.
Мова: Всі народи мову мають Всі пісень своїх співають
Бо хто знає мову рідну Той багатий, а не бідний.
Математика : 1,2,3,4,5, Вміють діти рахувать

А хто мене не знає, Хай даремно не гуляє.
Щоби весело гуляти, Всі уроки треба знати!
Буквар: Цих діток я прошу навчати
Того, що знаєте самі.
А вас прошу не лінуватись.
І вчить уроки день при дні.
Читанка:
Я ваша перша Читанка
Красива в мене свитонька,
Цікаві сторінки, Є вірші та казки,
Покажу вам 100 земель,
Ще й космічний корабель,
Даруватиму щодня
І забави, і знання.
Українська мова:
Я ваша мова, діти, Рідна мова!
Іду до вас із глибини віків.
Щоб донести до вас чарівне слово,
Що найрідніше з-поміж інших слів.
Спішу навчити гарно розмовляти,
Тож, як на крилах, вже до вас лечу.
Щоб ви навчились грамотно писати,
Думки висловлювати правильно навчу.
Природа:
А де лягає сонце спати,
І звідки вітер, звідки тінь,
І сніг чому такий лапатий,
І заєць чом такий вухатий,
Чому бджолі дрімати лінь,
Чи справді гірша стала глина
Від чого запашна малина
Куди повзе рогатий жук, Це я, малята, розкажу.
Математика:
Ви вже вмієте, друзі хороші,
Порахувати зароблені гроші.
Я ще навчу вас зірки рахувати,
Зводити вежі, мости будувати.
Навчу літаки посилати до Арктики
Якщо ви полюбите мене, Математику.
Вчитель: Ну що, діти, візьмемо підручники в своє товариство?
Вчитель:

Добрий букварику, мудра книжко!
Хочеться навіть поплакати трішки.
Жаль розлучатися, хоч і треба,
Ми не забудем ніколи про тебе!
Дяка і шана тебі за науку,
За паличку першу і першу букву,
За перше слово і першу казку
І за добро і за щиру ласку.
Буквар:
Дякую вам за добрі слова.
Йду, бо чекає мене дітвора.
Всіх я мушу навчити читати,
Щоб кожен розумним міг стати.
Підручники любі, прийміть естафету,
Ведіть школярів по дорогах планети.
Хай відкриють їх розум і руки
Незнані шляхи на планеті Науки.
Вчитель: Буквар скінчивсь, та не скінчилось, а тільки починається довге і цікаве шкільне
життя, Буквар – це маленька часточка тих великих знань, які дасть вам школа. То ж …
Учися, дитино, Бог буде з тобою,
З любов`ю тебе шануватиме світ.
Учися,щоб сіяти добро поміж люди
І житиме вічно,не згине твій слід.
Благослови нас, добрий Боже
Благослови, Пречиста мати,
Хай Ваша ласка допоможе
В країну знань нам прямувати
Дай знання нам, школо – мати,
Найсильнішу зброю в руки,
Вчи нас зло перемагати
І в душі повік тримати
Світло правди і науки.
Пісня на прощання
Не журись, посміхнись,
Бо добро – сильніше зла.
Озирнись, подивись,
Скільки в світі є добра.
Приспів
Добрі очі в тата й мами
Добрі вірні друзі з нами
Добре серце сповнене тепла
В полі квіти сині-сині
За вікном цвіте калина
Й Україна в нас вона одна.

Не журись, посміхнись,
Слово лагідне скажи,
Наче промінь весни,
Людям радість залиши.
Приспів

