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свято Букваря
Мета. Створити атмосферу свята, гарного настрою; формувати в учнів 

ціннісне ставлення до себе; розвивати різнобічні таланти учнів; 
виховувати впевненість у своїх силах.

(На сцену виходить Алфавіт, чемно вклоняється на всі боки, віта-
ється з глядачами.)

алфавіт.   Привіт! Привіт! Я — Алфавіт!
Пройшов чудовий дивний світ!
Із книги в книгу я перебігаю,
Про все в книжках розповідаю.

(Вибігає Апостроф зі свистком, свистить і заважає.)
алфавіт.    Гей, хлопчисько! Стій, пустун!

апостроф. Я — Апостроф — веселун!
 Я на кому дуже схожий
 І неначе знак дорожній.
 В яке слово потрапляю,
 Літери там зупиняю!

алфавіт (примирливо).
 Досить, друже, зрозуміло,
 Допоможеш всім уміло
 Вивчити мій диво-світ —
 Український алфавіт!
 У цьому світі дивному
 Живуть слова і звуки,
 Є 33 там літери.
 Беріться ж до науки!

апостроф. Вам допоможу, малята,
 Любі хлопці та дівчата!
 Будем пісеньку співати,
 Диво-алфавіт вивчати!

(Звучить мелодія пісні. Апостроф розучує з дітьми перший ку-
плет.)

Український алфавіт
Нам дарує дивосвіт.
А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е — 
Він запрошує тебе.
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              Приспів: 
  Щоб пізнати диво-світ,
     диво-світ,
  Ми вивчаєм алфавіт,
     алфавіт.

алфавіт. Уважні будьте та кмітливі,
  До науки не ліниві.
  Всі загадки відгадайте,
  Швидко літери вивчайте.

(Вбігає літера А.)
літера а. А хижачка морська
  Починається на А.
  Вона зуби гострі має,
  Швидко здобич здоганяє.
Діти (відгадують). Акула!

апостроф. Відгадали, молодці!
  Аа тримаю у руці.
(Показує малюнок акули з літерою А а.)

(Вбігає літера Б.)
літера Б. — Бе-е-е! — хвалився
  Звір рогатий, —
  Я в хліві живу,
  Не в хаті!
Діти. Баранець!
(Апостроф показує малюнок баранця з літерою Б б.)

Ведучий. Баранець не зна пісень,
  Бе-е-е співає цілий день!

(Вбігає літера В.)
літера В. Вона на дереві сидить,
  Гніздо будує і кричить:
  — Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!
  У мене голос — Божий дар!
Діти. Ворона!
(Апостроф показує малюнок ворони з літерою В в.)
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Ведучий. Ворона весело кружляє,
  Букву Ве-е-е у дзьобі має.

(Вбігає літера Г.)
літера Г. Гляньте, діти, а цей птах
  Ласти одягнув — дивак!
  Любить плавати, пірнати…
  Як нам птаха називати?
Діти. Гусак!
(Апостроф показує малюнок  гусака з літерою Г г.)

Ведучий.  Так-так-так! Іде гусак,
  Букву Ге-е-е несе дивак!

(Вбігає літера Ґ.)
літера Ґ. Ґава каже: — Гей, сороко!
  Що знайшла ти, білобоко?
  Як назвати цей предмет,
  Що пришила на берет?
Діти. Ґудзик! 
(Апостроф показує малюнок сороки з великим яскравим ґудзиком на 

береті, а під крилом у неї літера Ґґ.)

Ведучий.  Під крилом сорока ще
  Букву Ґе-е-е до нас несе!

(Вбігає літера Д.)
літера Д. Де відчує він комаху,
  Там довбає діромаху.
  Ніс у нього довгий дуже.
  Хто це? Знати хочу, друже.
Діти. Дятел!
(Апостроф показує малюнок дятла з літерою Д д.)

Ведучий. Дятел дерево довбав,
  Де-е-е на дубі написав.

(Вбігає літера Е.)
літера Е. Екзотичний він, величний,
  Швидко бігати він звичний.
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  Як до е додати му — 
  Буде птах — не кенгуру.
Діти. Ему!
(Апостроф показує дітям малюнок ему, який майструє літеру Е е.)

Ведучий. Ему, певне, нас не чує,
  Ему Е для нас майструє.

  Пісеньку вже час співати,
  Літери нові вивчати.

(Звучить мелодія пісні. Апостроф розучує з дітьми другий куплет.)

Мріють звірі лісові
Про букварики нові.
Є, Ж, З, и, І, Ї, Й — 
Прочитай букварик свій.

Приспів:
Щоб пізнати диво-світ,
   диво-світ,
Ми вивчаєм алфавіт,
   алфавіт.

(Вбігає літера Є.)
літера Є. Є тварина у голках,
  Вам скажу, що не їжак.
  У воді вона живе.
  Хто її тепер назве?
Діти. Єхидна!
(Апостроф показує малюнок єхидни з літерою Є є.)

(Вбігає літера Ж.)
літера Ж. Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
  Я з птахами не дружу.
  Дятел каже: «Тук-тук-тук!»
  Під корою сидить…
Діти. Жук!
(Апостроф показує малюнок жука з літерою Ж ж.)

Ведучий. Жук із літерою Ж (же).
  Дятел з ним знайомий вже.
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(Вбігає літера З.)
літера З. Знає добре хитрий лис,
  Хто від нього втік у ліс.
  Швидко скаче пострибайчик — 
  Це, звичайно, буде…
Діти. Зайчик!
(Апостроф показує малюнок зайчика з літерою З з.)

Ведучий. Зайчик З (зе) до нас приніс
  І швиденько втік у ліс.

(Вбігає літера и.)
літера и. Слова и не починає,
  Мабуть, кожен про це знає.

Ведучий. — Дуже и сором’язлива, — 
  Відказала літня злива.

літера и. Та пограємо у гру,
  З малюка цього почну.

Ведучий.  Є багато слів із и,
  Нумо, спробуй їх назви!

(Літера и звертається до дітей.)
літера и. Мишка любить гризти…
Діти. Сир.
літера и. На землі панує…
Діти. Мир.
літера и. У матусі чемний…
Діти. Син.
літера и. У ставку пірнає..
Діти. Лин.
літера и. Відвезли зерно на …
Діти. Млин.
літера и. Полетів на південь…
Діти. Клин.

Ведучий. Гарно діти працювали,
  Букву и запам’ятали.
(Апостроф показує дітям літеру и.)
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(Вбігає літера І.)
літера І. Іде поважний свійський птах,
  Він не півень, не гусак…
  Чути лемент, чути крик,
  По двору іде…
Діти. Індик!
(Апостроф показує індика (іграшку або малюнок) з літерою І і під 

крилом.)

Ведучий. Індик в Індію ходив,
  На базарі І і купив.

(Вбігає літера Ї.)
літера Ї. Ївга в лісі об сучок
  Розірвала піджачок.
  Залатати піджачок
  Дав їй голку…
Діти. Їжачок!
(Апостроф показує малюнок їжачка з літерою Ї ї.)

Ведучий. Їжачка та букву Ї ї
  Дівчинка знайшла в траві.

(Вбігає літера Й.)
літера Й. Йосип йоржика впіймав,
  Поколовся і сказав:
  — Плакати не буду — от!
  Принесіть пекучий…
Діти. Йод!

Ведучий. Брати йоржиків не смій!
  Відказала йому Й й (ій).
(Літера Й із забинтованою рукою тримає йод, або лялька Йосип 

демонструє глядачам забинтовану руку та пляшечку, на якій великими 
літерами написано ЙОД.)

Ведучий. Гей, музиченьки, заграйте,
  Пісню жваво заспівайте!

(Звучить мелодія пісні. Апостроф розучує з дітьми третій ку-
плет.)
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  На лужку біля ріки
  Походжають гусаки.
  К, Л, М, Н, О, П, Р —
  Вчить цих літер їх бобер.

  Приспів:
  Щоб пізнати диво-світ, 
     диво-світ,
  Ми вивчаєм алфавіт,
     алфавіт.

(Вбігає літера К.)
літера к. — Кря-кря-кря! Ідіть сюди
  І не бійтеся води! —
  Качка кликала малят,
  Жовторотих…
Діти. Каченят!
(Апостроф показує малюнок двох каченят, які у дзьобиках несуть 

літеру К к.)

Ведучий. Каченята — кря-кря-кря,
  До ріки понесли К к (ка).

(Вбігає літера Л.)
літера л. Листя легко шелестить,
  Бджілка в липні прилетить.
  Мед дарує від душі,
  Дерево це знають всі.
Діти. Липа!
(Апостроф показує малюнок липи із літерою Л л.)

Ведучий. Липа Л л (ел) в гілках сховала,
  Щоб бджола медок зібрала.

(Вбігає літера М.)
літера М. Маленьке мишенятко
  Забруднило лапки.
  Бруд на лапках змило
  Мишеняті …
Діти. Мило!
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(Апостроф показує малюнок  мишенятка з милом у лапках і літе-
рою М м.)

Ведучий. Мило миє та лоскоче,
  Змити М м (ем), напевно, хоче.

(Вбігає літера Н.)
літера Н. — Навіть в спеку на болоті
  Я неначе на роботі.
  А на носі маю ріг, —
  Вихвалявся…
Діти. Носоріг!
(Апостроф показує малюнок носорога із літерою Н н.)

Ведучий. Н н (ен) несе нам носоріг,
  Почепив її на ріг.

(Вбігає літера О.)
літера О. Овоч цей смачний, поживний,
  Тільки вигляд має дивний:
  Він зелений, мов листочок, —
  Це, напевно, …
Діти. Огірочок!
(Апостроф показує малюнок огірка із літерою О о.)

Ведучий. Огірочок-огірок,
  О о сховав під свій бочок.

(Вбігає літера П.)
літера П. Походжає по дворі,
  Сонце будить на зорі:
  — Ку-ку-ріку! Добрий день! —
  Радісно стрічає день.
Діти. Півень!
(Апостроф показує малюнок півника із літерою П п.)

Ведучий. Півник наш зерно клював,
  П п (пе) в травиці відшукав.

(Вбігає літера Р.)
літера Р. Реготала риба: — Як?
  Ти задкуєш, неборак?
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  — Я задкую так і сяк,
  Кожен знає, що я — …
Діти. Рак!
(Апостроф показує малюнок рака із літерою Р р.)

Ведучий. Над раком риба кепкувала,
  Р р (ер) до клешні прив’язала.

  Знову пісенька звучить,
  Будем літери учить.

(Звучить мелодія пісні. Апостроф розучує з дітьми четвертий ку-
плет.)

  Грають в колі малюки
  В «Кота й мишку» залюбки.
  С, Т, У, ф, Х, Ц, Ч —
  Мишка від кота втече.

  Приспів: 
  Щоб пізнати диво-світ,
    диво-світ.
  Ми вивчаєм алфавіт,
    алфавіт.

(Вбігає літера С.)
літера с. Сонце в спину не пече —
  З хобота вода тече!
  Гляньте, діти, — це не сон,
  В зоопарку живе…
Діти. Слон!
(Апостроф показує малюнок слона, який несе на спині книжки, а в 

хоботі — літеру С с.)

Ведучий. Слон прийшов до нас з книжками,
  С с (ес) вивчати буде з нами.

(Вбігає літера Т.)
літера Т. Тарасик завзято і спритно працює,
  Майбутню корівку він сіном годує.
  А ви здогадайтесь, як звати маля?
  Це ще не корова — маленьке…


