Автор: Федас Віта Анатоліївна,
вчителя початкових класів,
2-ї категорії Рівненського обласного
навчально-реабілітаційного центру
Свято «Прощай Букварику!»
Мета свята:
 вчити дітей виразно декламувати вірші, формувати інтерес до
читання;
 розвивати акторські здібності, уяву, вміння фантазувати;
 виховувати у дітей любов до книги, дружні стосунки, родинні
почуття. Корегувати вимову слів.
Обладнання: 3 квітки, макети книг, кульки з літерами, великий
конверт з листом.
Дійові особи:
Ворона – поштар
Циганка – Наталія Володимирівна
Дівчинка – Плакса – Марія Олександрівна
Баба Яга – Катерина Павлівна
Пеппі Довга Панчоха, Помилка – Галина Василівна
Чарівник – Ірина Віталіївна
Буквар, Читанка, Математика, Рідна мова.
Учитель.
В ласкавому травневому повітрі
Бузковий запах ллється і бринить.
Тож у школі нашій рідній
Веселе свято продзвенить.
Любі друзі, мами й тата!
В нас – Букварикове свято.
(Під музику заходять діти)
Учитель. Шановні діти, батьки! Сьогодні ми з вами зібралися з
приводу дуже радісного дня в житті наших любих першокласників і разом з
тим трішки сумного, адже сьогодні ми прощаємося з нашою
найулюбленішою книжкою – Букварем Буквар допоміг їм пізнати багато
цікавого. Зараз ми спробуємо показати частинку того, чого навчилися.
Массаке
Є святкових днів багато
На листках календаря.
А між ними й наше свято –
Вшанування букваря!
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Алексєєва
Ми Букварик почали
Восени вивчати.
А тепер вже на 12
Вміємо читати.
Ярмольчук
Ой було мороки з нами
Вчительці багато.
Як слова ми за хвилину
Вчилися читати.
Шевчук
Згадайте, люба вчителько,
Матусі, татусі,
Як «бекали » і «мекали»
Спочатку ми усі.
Карамушко
А нині любо слухати,
Як добре ми читаємо.
Подякуєм Букварику
І разом попрощаємось
Гулюк
Любі гості, мами й тата,
В нас букварикові свято.
Добре, що прийшли до нас
На гостину в перший клас.
Пісня про новий букварик
Стук у двері. Заходить ворона і передає лист. вчителеві.
- Добрий день! Це 1 клас? А чи у вас сьогодні свято? Тоді отримайте
листа.
«Дорогі мої друзі, я в полоні. Мене викрав злий чарівник. Я зможу
повернутися, якщо ви пройдете всі випробування, які послав вам чарівник
через своїх посланців. Покладаю на вас надію. З нетерпінням чекаю
визволення. Ваш Букварик».
Вчитель: Щоб врятувати Букварика, потрібно скласти «Чарівну квітку»,
кожна пелюстка якої у посланців чарівника. То що ж маємо робити?
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Допоможемо Букварику? Тоді заплющуємо очі і чекаємо до тих пір, доки
буде лунати музика.
(Лунає «чарівна» музика, а коли діти розплющують очі, перед ними танцює
Циганка).
Циганка: А ви хто такі?
Учні : Ми першокласники.
Циганка: Давайте я погадаю вам, які оцінки будуть у 2 класі.
Учень: Не треба нам гадати. Ми і без тебе знаємо, що оцінки у нас будуть
тільки високого рівня. Краще скажи, яке завдання нам треба виконати, щоб
отримати пелюстку.
Циганка: Яку пелюстку? .Краще в карти зі мною пограйте.
Учень: Віто Анатоліївно, а хіба дітям можна в карти грати?
Вчителька: Звісно – це не дитяча гра, але ж треба виручати Букварика, то ж
доведеться спробувати. А якщо буде важко, то гості нам допоможуть.
(Циганка дістає з рукавів карти з прикладами і показує дітям. Діти
відповідають).
2+4
17-10
10+3 6+3
15-5
5-0
Циганка: вгадали.
Учень: А ми не гадаємо, ми так усе знаємо. Віддавай пелюстку.
(Циганка віддає дітям пелюстку. Знову звучить дзвінок у скайпі, телефонує
Злий Чарівник).
- Привіт, малявки! Щоби такого ще вам зробити поганого? Не віддати
вам Букварика чи що? Гаразд не плачте. Якщо ви правильно будете
відповідати, то станете моїми друзями і отримаєте свою наступну квітку.
Відповідайте: - так або – ні!
- Треба гарно вам читати?
- Треба менших ображати?
- На перервах верещати?
- Парти всі розмалювати?
- Друзів треба виручати7
- Треба слухати матусю?
- Тоді дратуйте хоч бабусю!
- У класі вибийте шибки!
- Вчительці робіть все навпаки!
- Чи хочете друзями моїми стати?
- Та я ж вас краще вчительки буду навчати!
Тоді беріть квітку і забирайтеся геть. З такими розумненькими і
добренькими я й сам не хочу дружити.
(Знову звучить музика і з’являється Дівчинка - плакса).
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Плакса: я така одинока, у мене немає друзів. Мені завжди сумно. Я
постійно пла-а-а-ачу. Якщо зумієте мене розсмішити – пелюстка ваша.
(Жарти, смішинки у виконанні дітей).
1. Оце учитель!
Массаке— Мамо, уяви: наш учитель ніколи не бачив коней.
Ліза — Як це так?
— Сьогодні в школі було малювання. Я намалював коня, а вчитель
підійшов і запитав: «Що це таке?»
2. Важка задача
Олеся — Скажи, Антон, скільки мама заплатить за 2 кг яблук, якщо
кілограм коштує 2 карбованці?
Стас — Не знаю! Моя мама завжди торгується.
3. Без учителя
Алексєєва — Скільки учнів у вашому класі?
Денис— З учителькою двадцять чотири.
— А без неї?
— А без неї у класі не залишиться жодного учня!
Плакса: Ой, як мені смішно! Забирайте квітку, але за однієї умови: я
залишаюся з вами.
(Заходить Пеппі)
Пеппі: Я весела дівчинка, безтурботна і безвідповідальна. У мене
немає ніяких проблем. Навчання мене цікавить менше за все. Люблю
нашкодити, пожартувати, над кимось, посміятись. Сподіваюсь, що ви такі
самі і школа вам не потрібна. Якщо доведете, що я не права, віддам квітку.
(Діти виконують пісню «Вчать у школі»).
Пеппі: здається ви мене переконали. Пелюстка ваша. А я піду до
школи записуватись. Як ви гадаєте, візьмуть?
Ой, стривайте! Я маю ще одну квіточку від своєї подруги. Хочете
її отримати?
В мене подруга є,
Помилка лукава,
Погана в неї слава.
Букви плутає, бува,
Перекручує слова.
Ну що, розумні первачки?
Її знайдете помилки?
Якщо квіточку бажаєте,
Попрацювати добре маєте.
(Пише на дошці слова, а діти їх виправляють).
Місто рівне, моросиво, тульпан.
З’являється Чарівник і звертається до присутніх.
Чарівник: Бачу ви кмітливі, винахідливі , розумні діти. Всі мої
завдання виконали. Я навіть подобрішав. Але я злий чарівник і так просто не
здамся. У мене є ще одна умова. Якщо вона буде виконана, то вернеться ваш
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Букварик цілим і неушкодженим, а якщо ні, то пропало ваше свято. Моя
умова в цьому конверті. А я зникаю. Мене не шукайте. Запам’ятайте: не
виконаєте умову не вернеться Букварик! (Віддає вчителеві конверт і зникає).
Вчитель: Ну й налякав нас цей Чарівник. Але ми теж не здамося.
Подивимось, що тут.
(У конверті завдання для батьків). Організуйте змагання між двома
командами батьків, по 3 учасника в кожній. А завдання для них таке:
Відшукайте щонайбільше слів у слові Першокласник.
Змагання між двома командами батьків, по 3 учасники в кожній.
Вчитель: молодці наші батьки, не підвели. Заробили останню
пелюстку. Наша квітка готова і засяяла яскравими барвами. Погляньте, на
пелюсках написане слово! Що ж це за слово? Давайте прочитаємо його! То
де ж наш Букварик? Давайте покличемо його!
(Заходить Букварик)
Буквар: Я – Букварик всім відомий,
Дуже гарний, кольоровий,
Залюбки всіх вчу читати,
Нема часу спочивати!
Кожен рік мене гортають
Ніжні пальчики нові,
Нехай розум здобувають
Любі дітоньки малі.
Вчитель: Клас! Рівняйсь! Струнко!
До здачі рапорту найголовнішій книзі Букварю, стояти струнко!
Алексєєва: Букварику! на свято прощання з тобою зібралися всі!
Массаке: Списано в зошитах багато десятків сторінок, загублено 5
поганих звичок, 27 ручок, 100 олівців,15 гумок, 30 ґудзиків.
Олеся: Над важкими задачами «поламано» 5 голів, зламано 2 стільці,
порвано 4 ранці, 5 штанів.
Ліза: У шкільному майданчику розбито 2 носи і набито 4 шишки.
Денис: Клас живе весело та цікаво і не збирається зупинятися на
досягнутому.
- Дозвольте свято розпочати
Пісня МІЙ БУКВАРИК
Букварик: Я щасливий дуже,
І тому радію,
Що всі діти в вашім класі
Вже читати вміють.
Роздає кульки
Новіков: Ми – літери відомі,
Ми кожному знайомі.
Савчук: Але про кожну літеру
Ви знаєте не все.
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Шнайдер: Ми – літери незвичні,
Ми дуже симпатичні.
Климчук: Багато цікавинок
Кожна з нас несе.
Третяк: Послухайте, друзі,
Абетку про нас.
Ярмольчук : Веселу абетку
Про 1 клас.
Абеткова пісенька. З кульками
Букварик:Ось така моя родина,
Подружись з нею, дитино!
Звучить музика. Діти сідають на місця.
Буквар: У мене для вас є ще один сюрприз. Це підручники нові для навчання
дітворі.
(Виходять Читанка, Рідна мова, Математика)
Читанка: Я ваша перша читанка,
Алєксєєва
Красива в мене свитонька.
Цікаві сторінки, є вірші і казки.
Покажу вам сто земель
І космічний корабель.
Даруватиму щодня
І забави, і знання.
Рідна мова: Як найчарівніша колискова
Лапшин Денис
Плекає вас з дитинства рідна мова.
То піснею злине, то гарною казкою,
То словом догани, то доброю ласкою.
Під мамине слово ви виросли нишком.
Шануйте, друзі, цю гарну книжку.
Математика: Один, два, три, чотири, п’ять!
Бартушинський Богдан
Вміють діти рахувать.
Дуже точна я наука
І мене всі люди вчать.
Я потрібна всім – це знайте,
Математику вивчайте!
Буквар:

Цих діток я прошу навчати
Того, що знаєте самі (до дітей)
А вас прошу не лінуватись
І вчить уроки день при дні
І берегти книжки! Віднині
Найперші друзі вам вони.
Вчитель: Запрошуємо до нас на свято наших нових друзів: Математику,
Рідну мову та Читанку!
Пісня «Гопак»
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Федоров

Тепер ми учні — перший клас!
Нове життя тепер у нас.
Прийшов урок на зміну грі,
Тепер ми учні, школярі!
Вчитель: Як жалісно і сумно,
Настала ця пора.
Чекає на Букварика
Нова дітвора.
Всі: Прощавай, Букварику,
Наш найперший друже!
Ми тобі, Букварику, дякуємо дуже!
Букварик прощається і дарує дітям медальки. виходить
Дякую, Діти!!! Хочу вам на згадку про себе вручити медальки!
Прощавайте ДРУЗІ!
Вчитель: Вже час закінчувати свято
І хочу я всім побажати:
Хай Бог охороняє вас від злого,
Хай світить сонце і колосяться жита,
Щоб всі були здорові і щасливі
На многії і благії літа.
Звучить пісня «Перлина УКРАЇНА»
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