Спеціалізована школа № 52 м.Києва // Медійна група 9 – Веб-публікації та дизайн // www.school52.kiev.ua // Copyright 2007

Свято Букваря
Мета. Виховувати у дітей любов до книги як джерела знань, формувати інтерес до
читання. Переконувати,
що добросовісне навчання в школі – святий обов’язок кожного громадянина нашої держави.

Клас святково прибраний (повітряними кульками, малюнками казкових героїв). На дошці плакат «Прощавай,
Букварику».
Учасники свята: тата, мами, дідусі, бабусі, братики, сестрички першокласників.
Під веселу музику входять першокласники.
1.
2.
3.
4.

Є святкових днів багато
На листках календаря,
А між ними й наше свято,
Свято Букваря.

5.
6.
7.
8.

День вітання і прощання –
Свято перших букварів,
Перша сходинка зростання
Для найменших школярів.

9.
10.
11.
12.

Любі гості, мами й тати,
В нас – Букварикове свято.
Добре, що прийшли до нас,
У гості в перший клас.

13.
14.
15.
16.

Ми всіх гостей вітаємо
І дуже вам радіємо!
Усі вже букви знаємо,
Книжки читати вміємо.

(Діти виходять під музику. Дівчинка сидить за столом з Букварем. Чути нявкання).
Дівчинка. Мурчику, годі нявкати!
Я літери буду вивчати!
(Чути кукурікання).
Дівчинка. Не клич мене, Петько! Облиш!
Я вчитися буду. А киш!
(Хтось кличе дівчинку).
Дівчинка. Я кинула ляльку
Сиджу і мовчу.
Ой ніколи гратись,
Бо літери вчу!
Вчителька. Аня, а скільки літер ти вже вивчила?
Дівчинка. Ой багато! Аж 33!
Вчителька. То ж на свято їх проси!
Дівчинка. Шановні літери, ласкаво просимо до нас на свято.

(Входить Букварик)
Букварик.

Вітання! Перший клас!
Приніс я літери для вас.
Мене впізнали ви, малята?
Я той, хто навчив вас читати!
Бажаю вам щасливих літ!
Виходь на сцену, алфавіт!

(Входять діти. Беруть у дорослих кульки з літерами)

А–

З А – Абетка починається,
А на ніжки дві спирається.

Б – Бродом брів бобер до хати,
Букву Б ніс бобренятам.
Ось вона, як бегемотик,
Отакий товстий животик!
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В – Господинька буква В
В гості літери зове.
На столі – солодка динька
В – чудова господинька!
Г – Буква Г, як кочерга.
В неї є одна нога.
Г – Г вгорі ріжечок має
Букву цю і ґава знає.
Д – Далі в алфавіті йде
Буква на підставці – Д.
Е – Буква Е на електричці
Такій собі електробричці.
Везе її електроконник
А в нього є електродзвоник.
Є – Познайомтесь, буква Є,
Язичок у неї є.
Ж – Буква Ж, вона така,
Дуже схожа на жука.
З. – Подивись уважно ти,
Зе, неначе цифра три.
и–

и присіла біля тину,
Сумно посміхається.
Небагато слів у мові
На и починаються.

І – Гостронога І, як спиця,
Наче цифра одиниця.
Ї – Ще в алфавітовій сім’ї
Живе красива буква Ї.
Дві крапки вона має,
Кожен її поважає.
Й – И беретиком накрий
От і буде буква «ій».
Має й другу назву – «йот»
Буква ця, між іншим. От!
К-

Кричать качки коло ставка,
Викрикуючи букву Ка.

Л – Засвітила Л ліхтарик,
Сів на лавочку комарик.
«Люлі-люлі», - ніч співає,
Зорі в небі колихає.
М – Буква М відома сама
З неї пишуть слово «мама».
Н – Виграє цвіркун-музика,
Котик пісеньку мурлика,
Каже казку ен маленькій
Буква еН велика.
О – Наче бублик, буква О,
Або м’яч, ловіть його!
П – На хокеї, на футболі
Буква П, як ворота в полі.
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Р – Буква Р в ракету сіла,
Всю планету облетіла.
С – Спить старий сердитий сом,
Сому сниться сьомий сон.
Буква С, як сонечко
Посміхнулось у віконечко.
Т – Букву Т важливо знати,
З неї пишуть слово «тато».
У – Хай хто хоче журиться,
Буква У не хмуриться,
Лиш розказує потішки
І дарує всім усмішки.
Ф – Гляньте, буква Ф яка,
Ніби ключик від замка.
Х – З Бабою Ягою
Ха у жмурки грається
За хатинкою у лісі
Від Яги ховається.
Ц – Буква Ц – внизу гачок,
Наче з краником бачок.
Ч – На четвірку схожа дуже
Буква Ча, знайомся, друже.
Ш – Пташка шухне з комиша,
Познайомтесь, буква Ш.
Щ – Буква Щ – її сусідка.
Ось вона! Неначе щітка.
Ь – Відростив собі животик
Знак м’який, м’який, як котик.
Буква ця – хитрючий знак,
Бо не вимовиш ніяк.
Ю–

Буква Ю, мов колобок,
Що в руках трима ціпок.

Я – Ось сторіночка остання,
Тут чекає буква Я.
Це з Буквариком прощання,
Сьогодні свято Букваря.

(Діти співають пісню «Вчать у школі»)

Буквар. Бачу букви вам відомі
З ними добре ви знайомі.
А тепер ще і загадки
Загадають, вам на згадку.
Вчитель.
А зараз ми проведемо декілька конкурсів. Для цього нам потрібен суддя (це буде один із представників
дорослих), а також команди. Команда дітей та команда дорослих. Перший наш конкурс «Відгадайте загадки». Хто
знає відповідь, плеще в долоні.
1. Що стоїть посередині Києва? (Буква Є).

2.

Що стоїть посеред Землі? (Буква М)

3.

Продукт найкращий на Землі
На Х завжди він на столі? (Хліб).

4.
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5.
6.
7.

8.

У неї друга буква и,
Її ми витягли з води,
В олії смажилась вона,
І вийшла дуже вже смачна. (Риба)

9. Це усі повинні знати
10. Нас не можна роз’єднати.
11. Відрізняємось ми чим?
12. Літери дві, а звук один. (Дж, дз).

13.
14.
15.
16.

Вона далеко не втече
Тварина ця починається з че.(Черепаха).
Немає ніг, але іде.
Природне явище на букву Д. (Дощ).

17. На небі одна, на землі немає
18. У бабки дві. Що ж це, хто знає? (Буква Б)
Вчитель. Наступний наш конкурс називається «Музичний алфавіт». Умови гри-конкурсу – потрібно проспівати
алфавіт під відому дитячу мелодію. Співати команди будуть по черзі. Першою співає команда дітей.(Діти співають

алфавіт під мелодію пісні «У лісі, лісі темному». Дорослі – під мелодію пісні «Голубой вагон».
Буквар. А тепер в слова пограємо,
Ребуси ще відгадаємо.

(Вчитель показує ребуси, діти і дорослі відгадують).
Вчитель. І останній наш конкурс називається «Більше-менше». Потрібно порахувати у кого в команді більше речей
на букву Б, на букву Ю, на букву Г, на букву Т, на букву Л, на букву К.
Буквар. Як хороше у вас на святі.
Я пишаюсь, що ви уже стали справжніми школярами.
А тепер час уже прощатися з вами.

(Виходять учні)
.

1.
2.
3.

Добрий Букварику!
Перша книжко!
Хочеться навіть плакати трішки.

4.
5.

Жаль розлучатися, хоч і треба
Ми не забудем ніколи про тебе!

6.
7.

Ми пам’ятатимем довгі роки
Мудрі повчальні твої уроки.

8.

(Першокласники виконують пісню «Якщо добрий ти»).

Буквар. Всі літери прочитані,
Усіх їх – 33.
Тепер вас всіх учитимуть
Підручники нові.
Малята, прощавайте!
Мене не забувайте!
Вчитель. Закінчилося наше свято. Я бажаю вам, дорогі діти, хороших успіхів у навчанні, а вам, шановні батьки –
бачити своїх дітей завжди здоровими і щасливими.

(Лунає музика. Батьки запрошують дітей до солодкого столу).

