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Слова: Наталія Май      Музика: Наталія Май 

 

Букварик 
 

Мій букварик, мій букварик – 

Він найкращий друг. 

Прокидаюсь, посміхаюсь 

І беру до рук. 

Буква "А" на зірку схожа, 

Буква "О" - проста, 

Гарно вчитись допоможе 

Книжка золота. 

 

Приспів: 

Завдання просте –       | 

А, Бе, Ве, Ге, Де.      | 

Хто такий букварик має, | 

Той не пропаде!         | (2) 

 

Треба всім старанно вчитись, 

Знати головне: 

Книжка ця – найкраща в світі, 

Виручить мене. 

Буква "А" на зірку схожа, 

Буква "О" - проста, 

Гарно вчитись допоможе 

Книжка золота. 

 

Приспів. (2) 

 

  



«Свято Букваря»         Із досвіду роботи вчителя-методиста Семененко Н.В. 

 

3 

 

Чого вчать у школі 
 

 

Букви в зошиті писать, 

Гарно, впевнено читать - 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

Додавати і ділить, 

Менших себе боронить 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

 

До "п'яти" додати "два", 

По складах читать слова - 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

Вміти книжку берегти, 

Бути чемними завжди 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

 

Круг накреслити як слід, 

Показати "Захід", "Схід" 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

Міцно змалечку дружить, 

Все життя у дружбі жить. 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

 

Знати кожен материк, 

І не плутать міст і рік 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 

Вірну відповідь знайти, 

Нелегкий маршрут пройти 

Вчать у школі! Вчать у школі! 

Вчать у школі! 
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Пісня про школу 
 

Слова: В. Вікторов Музика: Д. Кабалевський 
 

 

 

В вересневий світлий день 

Ми прийшли до школи, 

Школа радо стріла нас, 

Нам дала просторий клас. 

Ми співаєм повсякчас 

Про свій клас, про свій клас! 

Ми співаєм повсякчас 

Про свій клас, про свій клас! 

 

Вірні друзі є у нас — 

Букви, цифри, ноти. 

Ось учитель входить в клас, 

Він навчить усього нас. 

Хай про нього спів луна, 

Спів луна, спів луна! 

Хай про нього спів луна, 

Спів луна, спів луна! 

 

І перерва, і дзвінок — 

Знову на уроки. 

Справ цікавих не злічить, 

Ну і пісня все звучить. 

В ній про все! Нехай звучить, 

Хай звучить, хай звучить! 

З нею веселіше жить, 

Хай звучить, хай звучить! 

 


