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«Свято Букваря» 

 

Актова зала святково прибрана.  

На стіні плакат "Прощавай, Букварику! Інших вчи діток!" 

Ведучі свята - Знак Оклику, Знак Питання, Крапка.  

У дітей на головах "чарівні" капелюшки з написаними буквами.  

Букви, що позначають голосні - червоні, а приголосні - сині. 

Під веселу музику входять першокласники, шикуються в одну 

шеренгу.  

Знак Оклику рапортує головнокомандуючому-вчителю. 

 

 

 

Товаришу головнокомандуючий!  

Азбука країни Букварії на свято,  

присвячене звільненню в запас Букварика, вишикувалась! 

Дозвольте почати свято! 

 

 

Свято розпочати дозволяю!  

Всіх вас, любі діти, я вітаю.  

Ви Букварика зібрались шанувати,  

Бо навчив він вас читати і писати. 

 

 

 

Азбука, рівняйсь! Струнко!  

По алфавіту розрахуйсь! 

 

 

Діти мовчать, бо на почесному першому місці немає букви А, вона 

стоїть всередині шеренги. 

 

Знак Питання:  

Чому Азбука мовчить? 

Не говорить, не мичить? 

 

 

Знак Оклику: 

Учитель: 

Знак Оклику: 
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Учень:    От так диво! Ну й дива! 

Десь пропала буква А.  

Алфавіт весь поламала,  

Свято наше зіпсувала. 

Ми не можем починати.  

Треба букву А шукати. 

 

 

Всі шукають букву А. 

 

Буква А:  

Мені соромно казати,  

Я не знаю, де стояти! 

 

Знак Питання:  

Як не знаєш де стояти? 

 

Знак Оклику:  

Буква А - найкраща в світі  

І найперша в алфавіті! 

То ж ставай, часу не гайте! 

Наше свято починайте! 

 

Розрахунок почався: 

 А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М,  

Надалі мовчанка, бо немає букви П.  

 

Хлопчик Петрусь, у якого на капелюшку буква П, дрімає на лавці. 

 

Знак Питання:  

Що сталося? 

 Чому зупинилися? 

 Може стомилися? 

 Чи буквам не навчилися? 

 

Буква Р:  

Я чесно-пречесно клянусь, 

Що тут повинен стояти Петрусь! 

Крапка: 
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Знак Питання:  

Де ж це наш Петрусь подівся? 

Чом на свято не з'явився? 

 

Учень:  

Ми забули йому сказати, 

Що сьогодні не треба читати,  

тільки співати і танцювати! 

 

Учень:  

А он наш Петрусь на лавці лежить, 

Скоріше до нього біжіть! 

Діти будять Петруся. 

 

Петрусь: 

 Як же добре відчувати, 

Що не треба більше читати, 

 

Учитель:  

Неправда, Петрику, 

Тепер читати треба втричі більше 

 і все швидше, краще, а не гірше. 

 

Петрусь становиться на своє місце і розрахунок продовжується. 

 

Крапка:  

Щось Букварика немає. 

Може хтось хай погукає. 

 

Діти гукають: 

 "Букварику! Букварику!"  

 

Букварик заходить до зали і виконує пісню "Букварик" 

(тексти пісень – у додатку) 
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Учень:  

Ось іде Букварик; 

Мудрий та веселий,  

Ніби чудо-птах.  

Крила паперові,  

Ноги пурпурові,  

Сонечко в очах. 

 

Учень:  

Він іде, мугиче, 

Всіх на свято кличе 

 Піснею здаля.  

Слухайте, малята,  

Час настав співати,  

Славить Букваря. 

 

Крапка:  

Сідай, Букварику, на цім помості,  

Щоб бачили тебе малята й гості. 

 

Знак Оклику: 

 На почесне місце, Букварику, сідай. 

 Слухай все уважно і на "вус мотай"! 

 

Букварик сідає на прикрашений стілець. 

 

Учень: 

Ми закінчили Букварик.  

Вміємо читати.  

І сьогодні вам про це  

Хочем розказати. 

 

Учень: 

Аж тридцять три зорі  

Нам світять не вгорі –  

На білім-білім полі  

Збирали їх поволі. 

 Ці тридцять три зорі  
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У нашім Букварі! 

 

 

Учень:  

Голосиста буква А 

Наш Букварик відкрива.  

Не одна вона іде,  

А всю азбуку веде.  

Як веселочка жива,  

З букв складаються слова. 

 

Гра "Живе слово" 

 

Знак Питання, Знак Оклику та Крапка по черзі загадують загадки. 

Діти відгадують загадки і вибігають ті, у кого на капелюшку буква, що 

входить до слова-відгадки. 

 

1. Ходить пані по майдані, 

Куди гляне - трава в'яне. (Коса) 

 

2.   Над нами догори ногами? (Муха) і т.д. 

 

 

Учень: 

Мами нам допомагали 

Букварик здолати. 

 

Учень:  

Ні, не тільки мами: 

Дідусі, бабусі й тата. 

Дякуємо тобі, Букварику,  

За слова і літери 

За науку гарну. 

Ми цей час від літа  

  Провели не марно. 

 

Учень:  

Дякуємо ми Букварику 

Учень: 
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За кожен урок  

І зараз подаруємо  

Веселий танок. 

 

Діти виконують веселий танок  

 

Знак Питання звертається до букв, що позначають голосні 

звуки. 

 

Знак Питання:  

А ви чому червоні? 

Шиплячі чи дзвінкі? 

 

Букви:  

Ні! Ні! Ні! Ми голосні! 

 

Знак Питання:  

Голосні, то голосні. 

А чи знаєте пісні? 

 

Букви:  

Приголосні й голосні 

Гарні знаємо пісні. 

 

Діти виконують пісню  

"Чого вчать у школі" на музику В. Шаїнського 

 

 

Учень:  

Різних скоромовок 

Вивчили багато.  

Конкурс скоромовників  

Є на нашім святі. 

 

Конкурс на кращого скоромовника 

 

Учень:  

Сторінки усіяли віршики - зернята. 
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Ми їх по букварику вивчили багато. 

 

 

Гра "М'яч по кругу" 

 

Під музику м'яч передається дітьми із рук в руки. 

Музика раптово припиняється і дитина, в руках якої залишився м'яч, 

становиться в центр круга і читає напам'ять один із вивчених віршів. 

 

Букварик:  

Мені на зміну прийде «Читанка» нова. 

 Вона відкриє вам читацькії дива.  

А з нею ще й сестриця «Рідна мова»  

Така розумна, мудра, загадкова.  

Зараз я вам їх обох приведу,  

Сам відпочити тепер вже піду. 

 

Рідна мова:  

Хто з вас навчився красиво писати? 

Може поруч зі мною стати.  

Я люблю працьовитих діток.  

Запрошу на свій перший урок. 

 

Букварик:  

Дякую Вам, пані вчителько, 

За те, що мене берегли, шанували.  

Діток читати й писати навчали. 

 

Діти:  

Прощавай, Букварику! 

Наш найкращий друже!  

Ми тобі, Букварику,  

Дякуємо дуже. 

 

Букварик покидає залу, махаючи рукою. 

 

Батьки:  

Ви, сучасні діти, 
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Все повинні вміти: 

 Грамотно писати,  

Множити, ділити.  

Ще повинні вміти  

Рідний край любити, 

Школу і родину,  

Вільну Україну. 

 

Учитель:  

Ви малята - ластів'ята. 

Вам рости і будувати,  

Шанувать батьків.  

Вам любити нашу мову  

Мелодійну і чудову, 

Славить земляків. 

 

Батьки на згадку про свято дарують дітям книги - збірки оповідань. 

 

Батьки:  

Ти букварикове свято 

Довго пам'ятай.  

Книгу - цінний подарунок  

Добре прочитай.  

Вчися старанно у школі.  

Сили набирай.  

З книги дивної цієї  

Цілий світ пізнай! 

 

Діти виконують "Пісню про школу" 

 


