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Перший раз у перший клас!
Мета. Розвивати інтерес до знань, до прекрасного; виховувати повагу до вчителів, однокласників, друзів.
Вчитель. Шановні гості, батьки, учні! Вітаю вас з початком навчального року. Перше вересня — особливий день для першокласників. Вони прийшли до храму науки — до школи. Школа — це цілий
світ. Світ книжок, школярів, вчителів, які розкривають таємниці наук.
У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити —
тут вчать жити. В народі кажуть: «Пташка красна своїм пір’ям,
а людина — знаннями». Здобувайте знання — учіться! Щасти вам.
1. Так сонячно, ясно довкола,
і тануть хмаринки вгорі,
до школи, до школи, до школи
сьогодні ідуть школярі!
2. Жовтіє листя на тополі,
летять у синяві хмарки.
Відкриті навстіж двері в школі —
ідуть до школи першачки.
3. З гілок тополь злітає листя,
кружляє й падає до ніг.
Уперше діти урочисто
переступають цей поріг.
4. Все навкруг сміється,
все навкруг співає,
день такий знаменний
раз в житті буває!
5. В клас новий, як в нове місто,
ми приходим залюбки,
плем’я нових фантазерів,
шукачі й мандрівники.
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ПІСНЯ ПЕРШОКЛАСНИКА

Перший раз у перший клас ми йдемо охоче,
першим дзвоником для нас продзвенів дзвіночок.
І сміється в небесах сонце, як ніколи,
в мами сльози на очах – я іду до школи.
(Двічі)
Приспів:
А у школі, а у школі є веселка кольорова,
і найкраща в цілім світі – перша вчителька моя.
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щоб на неї поглядіти.
		
За намисто кожен — смик,
		тай укине на язик. (Калина)
Вчитель. Безліч прислів’їв і приказок, загадок, примовлянь,
повір’їв присвячено улюбленому дереву.

.
.
.
.
.
.

Убралась в біле плаття, як калина в білий цвіт.
Україна, мов калина.
Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина.
У лузі калина з квіточками, неначе матуся з діточками.
Росте високо, горить багряно, ягоди червоні сонця повні.
Зацвіла в долині струнка і красива. Цвіте, розростається, як
називається?
. У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у
воду на свою хорошу вроду.
. Щоки червоні, як кетяги калинові.
Учень.
Ой, калино, дівчино вродлива,
		мов казкова фея чарівна,
		
ждеш своє кохання край села,
		
бо цвіте твоя пора щаслива
		
під крилом весняного тепла.

ПРИ ДОЛИНІ КУЩ КАЛИНИ

При долині кущ калини
нахилився до води.
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— Ти скажи, скажи, калино,
як попала ти сюди?
— Якось ранньою весною
козак бравий прискакав.
Милувався довго мною,
а тоді з собою взяв.
Він хотів мене, калину,
посадить в своїм саду.
Не довіз і в полі кинув,
думав, що я пропаду.
Я ж за землю ухопилась,
стала на ноги свої.
І навіки оселилась,
де вода і солов’ї.
Вчитель. Калина — це пам’ять про матір, найдорожчу у світі
людину.
		Мамина калина росте біля хати —
		сюди прилітає зозуля кувати.
Калина — це пам’ять про тих, хто не повернувся з боїв. Разом
з рідними сумує калина.
Учень.
Опустила кетяги калина,
		вся в зажурі, краще б не цвісти,
		
хто її чекав, вже не прилине,
		вже йому до неї не прийти.
Вчитель. У народі кажуть: любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною — коли росте. Часто матері колихали своїх маленьких діток,
сидячи під калиною, і наспівували колискових пісень.
Учениця. Осінь знов до нас прийшла у село і в місто
		і калину одягла в червоне намисто.
		Ми біля калиноньки в дружнім колі стали,
		
пісеньку осінню ніжно заспівали.
		
Вже не гріє сонечко, спів пташок не лине,
		тільки усміхаються ягідки калини.
		
Спи, дитино, бо покину,
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Вчитель. Любіть усім серцем свою рідну мову. Вона наша
гордість. Не цурайтесь нашої співучої мови. Не соромтесь нею
говорити.
Послухайте, як говорить про мову поет:
Ніжна, мила, світанкова,
ясна, чиста, колискова,
мелодійна, дзвінкотюча,
дивна, радісна, співуча,
лагідна, жива, казкова,
красна, чарівна, шовкова,
найдорожча, добра, власна,
мудра, сонячна, прекрасна,
солов’їна, барвінкова —
українська наша мова!
Учень. 	Мова — то чиста криниця,
	де б’є, мов сльоза, джерело,
	мова – це наша світлиця,
	вона, як добірне зерно.
Учениця. Мова – усміхнена квітка,
	радісна, весела, дзвінка.
Гарна, як небо улітку,
	ніжна, як пісня струмка.
Учень. 	Мова — краса спілкування,
	мова — як сонце ясне,
	мова — то предків надбання,
	мова — багатство моє.
Учениця.	Не цурайтесь мови, люди,
	рідного джерельця,
хай вона струмочком буде,
хай дійде до серця.
Учень. 	Не цурайтесь люди, мови,
	не цурайтесь роду.
Як зачахне рідне слово, —
	не буде народу!
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Учениця.

Єднаймося ж, люди, у дружній родині,
бо ж ми – українського роду.
Хай злагода буде у нашій країні,
	добробут і щастя народу!

Учень.

Обіцяєм: рідну мову —
	і співучу, й барвінкову —
будем завжди шанувати,
що почули — пам’ятати.
	Ти – як зірка світанкова,
	українська наша мово!

Мова.

До побачення вам, люди,
будьте всі здорові.
І слова чарівні всюди
	ви вживайте в мові.

УКРАЇНСЬКА МОВА
Слова Н. Янчук
Музика В. Климюк
Українська мово, мова барвінкова,
у лузі запашная квітка польова,
поруч ти зі мною чаруєш красою,
у серцях гарячих ти жива.
Мово пустотлива, дзвінка і грайлива,
мелодійна, легка, сонячна і проста,
веселково-ніжна і в мороз не сніжна,
ти лікуєш серце і вуста.
Приспів:
Мово лебедина, ти одна-єдина,
ти як соловейка пісня у гаю.
Мова калинова, дивна, загадкова,
рідну свою мову я люблю.
Українська мово, лагідна, святкова,
будеш ти з народом завжди навіки,
тож шануймо мову, бережімо мову,
що дали навіки нам батьки.
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Вчитель. Завершується наше заняття. Сподіваюся, що ваших
сердець торкнулися слова про багатство, красу й мелодійність
української мови, мови, якою ми розмовляємо, думаємо, без якої
не мислимо свого існування як держава й народ.
(Звучить пісня «Зеленеє жито».)
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