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Дорогі педагоги!
Найкращий спосіб відкрити для себе ясне «віконечко» дитячого серця в 

перші хвилини вашої зустрічі у школі — це привітатися з дітьми не лише 
словами, а всіма «промінцями» власного серця. І допоможе цьому щоденна 
гра-привітання, яку ви можете щоранку моделювати, враховуючи пору року, 
день тижня, погоду за вікном, настрій дітей, присутність чи відсутність когось 
у класі, чийсь день народження чи інше свято.

Вашим помічником може стати чарівний дзвіночок, який ви будете пускати 
по колу і з його допомогою передавати одне одному гарні слова побажань.

Ці вірші ви можете роздрукувати і вивісити у себе в класі на перекидному 
календарику: кожну тему розвинути, доповнити разом із дітьми, придумати 
свої пісні, замовлянки, побажання.

Доброго ранку вам і доброго дня!
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ДОБРОГО РАНКУ!

СОНЕЧКО ЗБУДИЛОСЬ

Сонечко збудилось, 
промінцями вмилось, 
посміхнулось пташці, 
зайчику й ромашці.

І мене збудило, 
в личенько пригріло: 
«Час уже вставати!» — 
засміялось мило.

СВІТ

Доброго ранку, привіт тобі, сонечко!
День усміхнувся мені крізь віконечко.
Хто мені каже щасливо: «Привіт!»?
Весь білий світ!
Сонце і небо, хмарка й комашка,
котик і півник, вітер і пташка, 
тато і мама, бабуся і дід...
Весь білий світ!

ПРИВІТАННЯ ВСІМ

Доброго ранку, сонечко!
Доброго ранку, донечко!
Доброго ранку, татусю й матусю!
Доброго ранку вам, сонячні друзі!
Доброго ранку, учителько мила!
В слові вітання є радості сила.
З доброго ранку наш день починається —
в доброму слові все добре збувається.

ХТО Я ДЛЯ СВІТУ?

Каже мама: «Ти — моє сонечко!»
Мамусю, я ж твоя донечка!
Каже тато: «Моє солов’ятко!»
Тату, я ж просто дитятко!
Каже бабуся: «Квіточко дорогенька!»
Я ж, бабусю, внучка твоя маленька!
Називає мене щебетушкою,
а братик мій кличе мене попелюшкою.
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Котик говорить до мене: «Няв!»,
а песик одне лише знає: «Гав-гав!»
А я у сонечка вчуся світити,
у пташок — співати, у квітів — радіти.
Немов попелюшка — я вірю у диво,
мов котик та песик — стрибаю щасливо,
бо все у цім світі до мене подібне,
усе мені любе і все мені рідне!

КОЛОМ СОНЕЧКО ІДЕ

Колом сонечко іде,
за собою день веде.
Станьмо разом, станьмо в колі —
станем сонечком у школі!

МИ УЧИТЕЛЬКУ ВІТАЄМ

Ми учительку вітаєм,
промінці їй посилаєм:
і від сонечка ясного,
і від вітрика шумного,
і від кожного із нас.
Вас вітає весь наш клас!

ВІДГАДАЄМО ЗАГАДКИ

Їде лісом віз 
то вгору, то вниз.
По хмарці біленькій
весело стрибає,
і діток, і квіти 
весь день звеселяє!
         (Сонце)

У віконце задивився,
по підлозі покотився,
потім стрибнув у водичку —
і зігрів дитячі личка.
      (Промінець)

Біла овечка
по небу гуляла.
Сонце зустріла —
в кишеньку сховала!
         (Хмара)
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СЛОВО — ПРОМІНЧИК ЛЮБОВІ

ТОБІ Я СЛОВО ПОДАРУЮ

Тобі я слово подарую,
неначе сонце намалюю:
таке привітне і тепленьке,
і щире, й ніжне, й лагідненьке!

А ти мені даруєш слово,
що має барви кольорові,
що силу у мені плекає,
до праці думку навертає. 

ПОБАЖАННЯ

Миле вранці привітання —
це від серця побажання.
Хай тобі цей день сміється,
добре вчитися вдається,
хай живуть між нас забави, 
гарні вчинки, добрі справи!

ХТО НИНІ В ШКОЛУ НЕ ПРИЙШОВ?

Хто нині в школу не прийшов?
Того дзвіночок наш знайшов
і нагадав, що друзі тут
тебе завжди у класі ждуть.

І ти чимшвидше поправляйся,
здоровим будь і посміхайся!




