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Ми вже не Малята, Ми вже шКОлярі!
Сценарій останнього заняття у підготовчій школі

Вступне слово-привітання вчителя до батьків, дітей і гостей 
свята:

Дорогі діти, шановні батьки і гості свята! От і прийшов час 
останнього заняття у нашій підготовчій школі. Я вітаю вас з цим 
радісним днем, адже навчання у підготовчій школі знаменувало ще 
один етап у розвитку дитини: вона готувалася стати школярем. За 
цей час ми з дітками встигли подружитися і багато чому новому 
навчитися. Наші заняття відбувалися в цікавій ігровій формі, тому 
що одне із завдань підготовчої школи — моральна і психологічна 
підготовка до майбутнього навчання. Ми хотіли показати дітям, що 
в школу можна ходити з радістю, тому що тут цікаво і весело, адже 
є щирі друзі, захоплюючі уроки і лагідні терплячі вчителі.

Я сподіваюсь, що ви залишитеся задоволеними рівнем готов-
ності до навчання своєї дитини, але хочу нагадати, що на цьому 
занятті підготовка малюка до школи не повинна закінчитись. По-
переду літо, пора оздоровлення і відпочинку, але це літо для вашої 
дитини особливе — після нього вона вперше піде в школу. Тому 
дозвольте вам дати кілька порад:

розвивайте мислення і мовлення дитини; тепер вже ви частіше • 
ставте їй питання «Чому?»; слідкуйте, щоб дитина відповіда-
ла повними реченнями; розучуйте чистомовки, скоромовки; 
якщо є дефекти вимови, саме час звернутися до логопеда;
тренуйте пам’ять — вчіть віршики, скоромовки;• 
повторюйте вивчені букви, щодня читайте: ви — дитині, дити-• 
на — вам;
розвивайте дрібну моторику пальців рук малюка — ліпіть • 
з пластиліну, розмальовуйте, вирізайте ножицями, нанизуйте 
намистинки тощо;
привчіть дитину до самообслуговування — навчіть застібати ґу-• 
дзики, зашнуровувати взуття, збирати і акуратно складати свої 
речі;
призвичаюйте майбутнього школярика до режиму дня — швид-• 
ше вкладайте спати і раніше піднімайте;
протягом літа обов’язково оздоровте дитину, збагатіть її орга-• 
нізм вітамінами.
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виступи майбутніх першокласників:

Учень 1: Що то є за днина, що то є за свято,
що сюди зійшлося людей так багато?
Знаю, що за свято, й всім це треба знати:
із закінченням підготовчої школи
прийшли рідні нас вітати!

Учень 2: В квітневий день у затишному класі
зібралася сьогодні вся сім’я.
Ми всі на свято це урочисте чекали — 
і тато, й мама, й особливо — я!

Учень 3: Знаю, дивитесь сьогодні
ви із гордістю на нас, 
бо найкращі в місті діти 
йдуть у школу, в перший клас!

Учень 4: Школо наша, школо,
мати наша мила,
ти нас всіх пригорнеш,
як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
як у світі жити,
як зло оминати,
а добро чинити!

Учень 5: Великий я синочок,
матусенько моя,
іде на шостий рочок —
вже не маленький я.

Учень 6: Прокинуся раненько, 
та довго не лежу — 
одягнуся швиденько,
вмиватися біжу!

Учень 7: Вдягнусь і «добрий ранок»
скажу привітно всім, 
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матуся дасть сніданок,
і я смачненько з’їм!

Учень 8: Любить мене матуся, 
що я гарно вчуся,
любить мене тато,
що читаю багато.
Люблять мене сусіди,
що я чемний завсіди:
не пустую ніколи,
ні удома, ні в школі!

Учень 9: Бджілоньки — до квіточки,
дітоньки — до школи. 
Там збирають мудрість,
як мед з квіток бджоли.
Збирають там мудрість,
аби процвітати,
щоб пишалась нами
Україна-мати!

Учень 10: Ой, нема то так нікому,
як школярику малому:
він не журиться ніколи,
взяв книжечки — і до школи!
А в тій книжці — малюночки,
а в тій книжці — співаночки,
і наука, і забава,
бо та книжечка цікава!

Учень 11: Сів Іванко до столу,
узяв зошит й ручку нову.
В очках — слізоньки дрібні:
не вдається гарне «і» !
Іван хлопчик був завзятий — 
то й не думав спочивати.
І вже знають в школі всі — 
написав він добре «і»!

«Пісня про букви» (сл. М.Підгірянки, муз. А.Баскової)



СвятО ОСені
Благодійний осінній ярмарок

За кілька тижнів до свята учні проводять в школі анонсуван-
ня заходу: повідомляють, де і коли відбудеться ярмарок, що на 
ньому буде продаватися, на допомогу кому (дітям-сиротам, дітям-
інвалідам та ін.) будуть витрачені зароблені кошти; запрошують на 
свято учнів, учителів, представників засобів масової інформації.

Свято складається з 3-х частин:
Виступ-запрошення  перед учителями.1. 
Благодійний осінній ярмарок.2. 
Театралізоване обрядове дійство для учнів початко-3. 
вої школи «Осіння казка».

частина і
(Учні в святкових українських костюмах 

заходять в учительську кімнату.)

1. Добрий день, вам, добрі люди,
хороші, мудрі трударі!
Нехай завжди вам щастя буде 
і хліб ясніє на столі.

2. Доброго вам дня!
3. Доброго здоров’ячка!
4. Здоровенькі були!

5. До вас їхали возами,
    а ще довше пішки йшли.

6. Потомили свої ноги,
    та й втомилися з дороги.
    Та на це ми не зважаєм, 
    і усіх вас тут вітаєм!

7. Свято ж дивне, люди, нині – 
    ярмарок у нас осінній.
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8. До вас завітали не з порожніми руками,
    а з щедрими, запашними осінніми дарами.
(Дарують кошик з фруктами і домашньою випічкою.)

9. Як схочете більше мати, 
    а не тільки куштувати,
    то грошей ви не шкодуйте,
    приходьте на ярмарок і усе купуйте!

10. Наш ярмарок осінній –
     не простий, а благодійний.
     На всі гроші – до жодної копійчини —
     будуть придбані подарунки
     в Будинок дитини.

11. На цім добрім слові бувайте здорові!

частина іі
(Благодійний ярмарок відбувається у холі або вестибулі шко-

ли, який красиво прибраний осіннім листям, яскравими кольоровими 
стрічками; поряд можна організувати виставку родинної творчості 
або виставку «З бабусиної скрині»; столи накриті вишитими скатер-
тинами;  продавці – мами і бабусі в українських костюмах, їм допома-
гають діти. Під час ярмаркування звучать українські народні пісні.)

частина ііі
«Осіння казка»

(Після ярмарку учні-організатори свята запрошують школярів 
молодших класів до святкової зали на театралізоване дійство. Сцена 
прибрана в традиційному українському стилі: тин, соняхи, гарбузи, 
перев’язаний стрічками сніп пшениці; вишиті рушники, глечики; на 
сцені – українська хата, прялка; лава, накрита рядном.)
1-ий учень:

Ще недавно в небі синім 
пролітали журавлі,
а сьогодні вже повсюди
ходить осінь по землі.

2-ий учень:
Від краю і до краю,
від двора і до двора
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золотого урожаю
знов до нас прийшла пора.

3-ій учень:
Даленіє неба просинь
і курличуть журавлі,
що уже багряна осінь
хазяйнує на землі.

Пісня «Осінь золота прийшла»

Завітала осінь до нас в Україну,
одягла в червоне намисто калину.
Бо ж вкраїнська осінь – це пишні жоржини,
 айстри різнобарвні, горішки ліщини.

Жовтогарячим, червоним вогнем
дерева палають під буйним дощем.
Пожежа в діброві аж неба сягла,
і дощик сказав нам: «Це ж осінь прийшла!»

Коли вона загляне в сад – 
наллється соком виноград,
і пізні яблука ранет
солодкі стануть, наче мед.

Як помандрує по гаях
з чарівним пензликом в руках,
все розмалює на путі, 
дерева стануть золоті.
І ми її уклінно просим:
«Заходь у гості, щедра осінь!»

 Ведучий 1.  З давніх-давен у народі відзначають прихід золотої 
осені. Святом першого снопа пшениці вітають новий урожай. Сніп 
пшениці – це символ добробуту і щастя. Поряд з ним на найвидні-
шому місці красуються дари садів і городів.

Ведучий 2. Дорослі і діти в національних костюмах водили 
хороводи,співали обрядові пісні. Про осінь в народі складено бага-
то віршів, пісень, навіть легенд. Ось послухайте одну із них.
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Вічний урок, вічний зошит із книжкою,
і вчителі – вічний людства взірець.

6. Ми всі закінчили 4 клас,
і старше життя вже чекає на нас.
То ж сьогодні на цьому святі
велике спасибі повинні сказати
усім вчителям в урочистий цей час
за те, що навчили ви добре всіх нас!

7. Тож всім, хто знаходився поруч із нами,
кого називали ми вчителями,
свої надсилаємо ми привітання, 
найкращі прийміть від нас побажання.

8. Багата в нас, красива мова,
в народі кажуть – «калинова».
Це нам допомагали зрозуміти вчителі …
(Учень називає прізвища вчителів української мови)

9. Стало всім нам рідне слово: 
«Вері гуд», «Гуд-бай», «Хелоу» ,
і впевнено можем сьогодні сказати,
що вже готові перекладачами стати.

Ведучий:
Можемо вільно говорити англійською, французькою, поль-

ською, завдяки вчителям …

10. На перервах було всяке, 
ми ж малі ще діти,
часом бійка, часом сварка –
ніде правди діти.
Та завучі і директор
все нам пробачали,
отож дякуємо, що на нас ви 
сильно не кричали.
За маленькі гріхи наші 
просимо простити
і обіцяємо в старших класах
дуже мирно жити.

11. Швидко бігати, стрибати 
і у сітку м’яч кидати
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нас навчив вчитель фізкультури …

12. Як без музики прожити,
ми не уявляємо,
і завдяки … 
кожен день співаємо.

13. Хто наводить скрізь красу?
Дуже любить чистоту?
Квіти любить над усе?
На місця розставить все?
Підмете усі кутки?
… (ім’я та по батькові прибиральниці)
ми за це даруємо квітки.

Xі. звернення до майбутнього класного керівника

1. Попереду ще класів в нас багато,
але закінчимо ми їх, і буде все гаразд.
Й майбутній класний керівник
прийшла до нас на свято,
щоб подивитись на свій клас.

2. Шановна …
Ми вам обіцяємо,
що вчитись будемо сумлінно
і поводитись відмінно,
щоби ви могли радіти,

Всі:
що такі у вас гарні діти!

3. Хоч інколи ми пустуни маленькі,
хоч часто в школі ми здіймаєм галас й сміх,
ми будемо поводитись чемненько,
якщо полюбите ви щиро нас усіх.

XIі. заключна частина

1. Прощавай, початкова школо!
Наш найперший друже!
Ми тобі, початкова школо,
дякуємо дуже!
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2. Жаль розлучатися, хоч і треба.

Ми не забудем ніколи про тебе!
Спасибі тобі за науку,
за паличку першу і першу букву.

3. У нас у всіх прощальний настрій,
ми схвильовані украй,
скажемо разом: «Середня школо, здрастуй,
початкова школо – прощавай!»

4. Яке воно завтра, що скоро прийде?
Чи кожен із нас своє щастя знайде?
Збуваються мрії, збуваються сни,
і треба чекати своєї весни.

5. Просторі стеляться путі,
навкруг – широкий обрій,
тобі відкрито все в житті, 
аби учився добре!

6. І я учитимусь, як слід,
і буду вірним сином
милішої на цілий світ
моєї Батьківщини!

(Пісня-молитва «Пошли нам, Боже …»)

Звернення майбутнього класного керівника і вчительки початко-
вої школи до дітей і батьків.
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