Студія «Випускникія» запрошує на випускне
свято четвертокласників
(сценарій позакласного заходу)
Підготувала вчитель початкових класів Івачківського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Здолбунівського району Рівненської області

Скрипчук Марина Олександрівна

Ведуча1: Доброго дня всім. Свою програму розпочинає студія "Випускникія".
Сьогодні у нашій програмі такі передачі:
- Вітаємо Вас о 11.30
- ТСН о 12.00
- Голос країни о 12. 10
-Справжні лікарі о 12.25
- Танці з зірками о 12.45
- Світське життя з Катериною Пухою.Репортаж з Івачківського шкільного балу о
13.30
- До побачення 4-й, як завжди о 14.00.
Отже, розпочинаємо наші телепрограми. (Лунає музика)
Ведуча 2: Доброго дня! Вас вітає програма "Вітаємо Вас". Сьогодні ми шлемо
свої привітання учням 4 класу з нагоди Випускного вечора. Незабаром вони
стануть п"ятикласниками і разом з тим гідною зміною учням 9 класу. Сьогодні їх
прийшли привітати батьки, рідні, друзі. Давайте послухаємо, що вони думають в
цей день. Андрію?
Андрій: Так, Марічко, я тебе чую. Я на місці. Ітак,слухаємо думки. (ведучий по

черзі підходить до рідних випускників з мікрофоном. Вмикаються елементи
пісень зі словами побажання четвертокласникам)
Ведуча 2: Дякуємо, Андрію. На цьому наша програма завершена. Всього
найкращого!
(звучить мелодія з ТСН)
Ведуча ТСН: Вітаємо. В ефірі телевізійна служба новин. В студії Вікторія
Субарська. Коротко про головне: Закінчилися екзаменеційні жнива. 10 учнів
Івачківської школи закінчили 4 клас. Сьогодні у них свято. Команда ТСН
приєднується до вітань і присвячує цей випуск саме цій темі. Отже, як стало
відомо із достовірних джерел в даному класі відбувалися дивні події з
іграшками. Вони кудись зникали. Увага на екран.
(виходять діти і співають пісню Н.Май "А у нашому у класі" )
Ведуча ТСН: Все зрозуміло! На даний час це всі новини. Не перемикайте!
( звучить мелодія із шоу "Голос країни")
Ведучий "Голосу країни": Привіт! Привіт! На нашому екрані шоу "Голос країни".
І сьогоднішній наш випуск присвячений найріднішим людям випускників - їхнім
батькам та рідним. Наші номінанти виконають пісні, які на їх думку будуть
подякою для матусь, татусів, рідних. За те, що вони змогли пережити ці щасливі
роки навчання в початковій школі і будуть натхненням на подальшу
роботу.Юрію, ну як? Номінанти готові?
Юрій: Так, вони дуже хвилюються. Тож підтримайте їх оплесками! Отже,
зустрічайте гурт "Адель". (виходять дівчатка)
Оля: Люблю тебе, за лагідну усмішку,
За ніжні руки і ласкаві очі,
За те, що колисала ти колиску
Мою, у теплі чи холодні ночі.

Ліля: Ти віддаєш мені усе що маєш,Любов і ласку, ніжність і тепло.
Звичайно, та й сама ти знєш:
З тобою в світі є лише добро.

Аня: Ти знай: лише до тебе серцем лину,
Лише тебе шукаю при біді.
Адже на цілім світі, мамо,
Ріднішої за тебе не знайти.
( пісня про маму)
Юра: Наші наступні учасники - група "Авіатор". Підтримуйте!
Андрій: Татку, татусеньку, таточку, тату,
Кращого в світі немає навкруг.
Таточку, хочу тебе я обняти,
Ти мій порадник, заступник і друг.

Сергій: Дорогий, хороший, рідний, тату,
Кращого за тебе не знайти.
Дорогий, хороший, рідний, тату,
Як чудово, що у нас є ти!

Влад: Мій, татусю, любий,
Завжди будь таким:

Спритним і веселим,
Вічно молодим.
Разом: Недарма вважає , наша вся сім"я,
Що на тата зовні дуже схожий я!
( пісня про тата)
Юра: І на завершення нашого шоу ми запросили групу "Невловимі", які
виконають пісню для наших бабусь і дідусів. Зустрічайте!
Аня: Зовсім не старенький
Любий мій дідусь,
Ми з ним добрі друзі
І я цим горджусь.
Він такий розумний Все на світі знає,
Бо книжок багато
Він завжди читає.

Юля: Є немало бабусь на світі Бабусі добрі. бабусі світлі,
Та одна є наймиліша.
Хто така? Скажу вам я Рідна бабусенька моя!
(пісня для бабусь і дідусів)
Юра: Коли зміцніють крила, щоб літати,

Не забувай, про рідну маму й тата.
Та встигни добре слово їм сказати,
Допоки ти живеш у рідній хаті.
Щою проголосувати за наших учасників, телефонуйте за номером 0 1-23-45. До
зустрічі!
( лунає музика )
Ведучий 3: Доброго всім дня! Як завжди в цей час програма "Справжні лікарі". І
в нашій студії колишні випускники Івачківської школи: баба Палажка і дід Охрім.
Послухаємо, як же склалося їхнє життя після школи і яке в них здоров"я.
( виходять діти переодягнені в лікаря і бабу. Лікар сидить на кріслі а бабця
шкутильгає до нього. )
Баба: Здорові будьте, дохтір!
Лікар: Доброго дня, сідайте, що ви скажете?
Баба: Хандрос замучив,дохтір,соля...Ой, біда, їсти не можу, спати не можу. В
попереку болить, жити недає.( плаче)
Лікар: Острохандрос замучив,бабцю? Чого ж ви до мене прийшли, коли діагноз
самі собі поставили? Які ще у вас симптоми?
Баба: Шо, шо ви питаєте?
Лікар: Ще й глуха до того ж. Вам треба, бабцю, прописати ритмічну гімнастику.
Баба: Шо то воно таке, сину?
Лікар: танці такі під музику.
Баба: Питаєте коли болить? Зимою не так болить. А от весною роботи повно, а
воно починає ламати. От мій дід Охрім мені не вірить, то дайте мені таку
бумагу,щоб повірив. Ой, чую дід іде, ну то я пішла, нех вам Бог помагає!
Ведуча ТСН: Увага! Ми перериваємо передачу в зв"язку з терміновим
повідомленням. Ще 5 травня пішла з дому і не повернулася баба Палажка.

Прикмети: дуже швидко говорить і все про здоров"я. Хто бачив бабу або має
про неї якісь відомості подзвоніть по телефону 102. Наш кореспондент зустрівся
з дідом Охрімом - чоловіком баби Палажки і взяв у нього інтерв"ю. Пропонуємо
вам цей запис.
( виходять кореспондент і дід )
Кореспондент: Діду, і часто ваша баба з дому тікає?
Дід: Як нема роботи, то вона вдома сидить, а як тільки робота, то вона по
дохторам ходить.
Кореспондент: А які прикмети у вашої баби? В чому вона була одягнена?
Дід: Баба як баба, одягла сподницю, блузку, тай пішла.
Кореспондент: Скажіть, як тяжко вам без дружини по господарству порати? І чи
велике у вас господарство?
Дід: Пене, шо тяжко. Тримаю коривку Лиску, телятко, поросятко.
Кореспондент: А молока багато дає Лиска?
Дід: Скільки треба, стільки дає...Треба мені кварту- видою, треба глек, то глек
видою.
Кореспондент: А город маєте?
Дід: Аякже, картохлю садю... 2-3 мішечка, скілько нам треба з поросятком, баба
ж у бігах...
Кореспондент: Скажіть, то де ж шукати вашу бабу Палажку?
Дід: Чи то в поліції роботи нема, шо мою бабу мають шукати. Нетра шукати.
Картохлю виберу, то сама прийде.
Ведуча ТСН:

На цей час це всі повідомлення. Чекаємо подальших новин.

( звучить мелодія шоу "Танці з зірками")
Ведуча 4: Привіт усім! А наше шоу "Танці з зірками" продовжує група
"Побажання". Підтримайте їх оплесками та замовляйте на шкільні свята. Наш

сайт: не знайдеш, крапка, ру.
( танець під пісню Н. Май "Побажання")
( виходить ведуча "Світського життя", під мелодію з телепередачі і
підходить до випускників)
Ведуча 5: Здрастуйте любі друзі! І знову ми з вами відвідуємо Івачківський
шкільний бал. Сьогодні тут зібралися найкращі дівчата, які навчаються в 4 класі,
поки що, і незабаром перейдуть у 5 й. Зараз прозвучить їхній перший, але не
останній в житті вальс . Їх , звичайно, супроводжують найкращі хлопці. А ось і
одна з дівчат.
- Юліє, як ви почуваєтесь у цій сукні? Адже відомо, що це не ваш стиль одягу?
(ведуча ставить запитання для всіх випускників)
Ну, добре, не будемо змушувати їх хвилюватися. Дивимося що у них вийшло.
( танець "Вальс")
Ведуча 6: Ну, і як завжди в травні місяці о 13.45 "До побачення 4й". Наша
програма виходить лише 1 раз в рік і вона присвячена їм, тобто уцьому році
нам.
1. Травень, весняне світання,
Погляди наші дитячі.
Радість і смуток прощання
Ми в оченятах бачим.
2. Всі ми доросліші стали
І за 4 роки,
дуже багато пізнали,
Стали міцні і високі.
3. Час підійшов прощатись,

З першою ланкою школи,
Тільки хвилин найкращих
Ми не забудем ніколи.
4. Першу прочитану книгу
Й перше записане слово,
Першу класну годину
Й друзів найперше коло.
5. Першу свою оцінку
Й вчителя перший погляд,
Усмішку його чарівну
Ми залишаєм на спогад.
6. Інші займуть наші парти,
Сядуть за ними писати.
Квіти у класі нашім,
Іншим тепер поливити.
Разом: Ну, а коли стане важко,
Чи вільний з"явиться час,
Ми всі сюди завітаєм,
В цей незабутній клас.
( пісня Н.Май "Країна дитинства")
Вчитель: Любі діти, на прощання
Мої сердечні побажання.
Хай вам сонечко сміється,

І наука хай дається.
Не привчайтесь у роботі,
Відкладати все на потім.
Хай щастить вам, діти , всюди!
Хай ростуть з вас гарні люди!
Щасливої вам долі!
Шановні батьки! А тепер я хочу звернутись до Вас і подякувати Вам за
розуміння, підтримку,допомогу. За те, що виховали разом таких чудових дітей.
Низький Вам уклін!
Підготувала вчитель початкових класів Івачківського НВК Рівненської
області Здолбунівського району Скрипчук Марина Олександрівна.

