
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Мета:  викликати бажання вчитися ушколі; розвивати артистизм,   

логічне мислення,  зв’язне мовлення; сприяти згуртуванню 

учнівського колективу. 
Учитель.  

Добрий день, шановні гості, 

Радо всіх вітаю вас. 

Тут, у нас, сьогодні свято, 

Тут посвята в перший клас. 

Зустрічайте головних героїв нашого свята. 

 

 

Денишівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. В.Г.Бондарчука 

Виховний захід  
“Посвята в першокласники” 

Чернікова Ірина Костянтинівна 

2016-2017 н.р. 



 (Під музику заходять учні 1-А й 1-Б класів)  

 (Заходять діти старших класів) Говорять один одному. 

Ведучий 1 

Такі усі ошатні 

Парадні, ненаглядні, 

Причесані, з бантами 

Дівчатка тут сидять. 

Ведучий 2 

І хлопчаки відмінні 

І сильні, і розумні 

Такі всі акуратні 

і дивляться на нас! 

Ведучий 1 

Добрий день, любі малята, 

Для нас зміна ви завзята. 

Ви зібралися на свято? 

Тож і розпочати варто. 

                                                   Пісня «Перший дзвоник» 

Виступ учнів 1 – А класу 

Попрощавшись з дитсадочком, 

Ми прийшли до школи. 

Та зустріла нас дзвіночком - 

Учнів гарних нових. 

Світлі  класи й коридори! 

Як тут не навчатись? 

Вчителі такі здорові! 

Як тут не старатись? 

Ой цікаво на уроках! 

Замість гірок парти. 

Старшокласники-чергові 

Можуть не боятись 

Не образимо нікого, 

Бо ми ще маленькі. 

 

Бігаємо  потихеньку, 

Щоб могли піймати. 

На уроках ми як птахи 

Навчимось літати. 

Вчитель наш, виходь зі шафи. 

З нами треба гратись! 

І  пустуємо без втоми, 

Скачемо  від щастя, 

Бо  у школі, наче вдома 

Треба почуватись. 

                                              Пісня 1-А класу 



Ведучий 1. Школа радiсно вас зустрiла й усмiхається всiма вiконцями до своїх 

любих дiтей.  

Ведучий 2. Вона подарує вам багато нових знань, вiдкриттiв, розкриє багато 

секретiв.  

Ведучий 1. А чи знаєте ви, чого навчає школа?  

Учнi 1 класу  

1. Треба добре дiтям знати:   

В школi вчать дiтей читати,                        

І писати будуть вчити,  

На екскурсії водити.  

 

2. Будуть вчити рахувати,  

Танцювати і спiвати.  

Нас навчать як в свiтi жити,  

З усiма дiтьми дружити.  

 

3. Вчать у школі працювати,  

Труднощi перемагати.  

Завжди правду говорити,  

В свiтi лиш добро творити.  

 

Ведучий 2. А чи замислювались ви над тим, скiльки років школі, звiдки вона 

прийшла до нас? Слово «школа» прийшло до нас з Грецiї i означає дозвiлля, 

заняття пiд час дозвiлля; мiсце навчання.  (Презентація ШКОЛА) 

Виходить Шапокляк. 

Шапокляк. Чому це ви тут усі зібралися? Та й ще такі гарні! (Звертається до 

вчительки). Гей, громадяночко! Може ви знаєте, що тут за свято?  

Ведучий 1. По-перше, добрий день, шановна! По-друге, ви дійсно потрапили на 

свято.  А ви, якщо я не помиляюсь, пані Шапокляк?  

Шапокляк: Так, це я. А що це за дітки? 

Ведучий 2. А дітки – це учні перших класів. Сьогодні у них велике свято – їх 

приймають до великої і дружної шкільної родини.  

Шапокляк. А як же я? Я також хочу навчатися у школі. 

Ведучий 1. Вибачте, а скільки ж вам років?  

Шапокляк. Неважливо. І взагалі питати про вік у жінки нетактовно. Але знаєте 

я ніколи зовсім нічому не вчилася. Ані буковки не знаю, ані циферки. Дозвольте 

мені вчитися у вас з дітками.  

Ведучий 2 . Я навіть не знаю, пані. Хіба що, як виняток.  

Шапокляк. Ура! Я йду до школи! Малечо, віддай портфель. (Забирає портфель 

у дитини). Я готова вчитися. .  

Ведучий 1.О ні, шановна Шапокляк! Поставте портфель на місце. Я бачу, що 

вам і в перший клас йти ще рано.  

Шапокляк: Оце так. То пізно, то рано. Але я дуже хочу вчитися. (Плаче).  

Ведучий 2 . Не плачте. Давайте ми з вами окремо позаймаємося, індивідуально.  

Шапокляк. Окремо? Не згодна. А хто мені буде підказувати? Хто писатиме 



шпаргалки? За чиї спини я ховатимусь, коли не вивчу урок? Ні, якщо вчитися, 

то в колективі.  

Ведучий 1. Я думаю, що діти захочуть вам допомогти у навчанні без підказок і 

шпаргалок. Так, діти?  

Діти. Так!  

Шапокляк. Спасибі, малята. З чого ж почнемо? З математики? З фізкультури?  

Ведучий 2 .З етики!  

Шапокляк. З чого?  

Ведучий 1. З вивчення правил поведінки. Слухайте і запам’ятовуйте. Дітки наші 

вже вивчили ці правила.  

Учні1-Б класу. 

1. Ми у школі вже прижились, 

Правил добрих ми навчились.  

Ось послухайте ви їх,  

І дотримуйтесь усіх. 

 

2. Щоб урок минув не марно. 

Треба сісти рівно й гарно. 

 

3. Заходить вчитель – треба встать, 

 Дозволить сісти – тихо сядь. 

 

4. Сиди за партою рівненько, 

Пиши і слухай спокійненько. 

 

5. Спитати хочеш – не кричи,  

А тільки руку підніми.  

 

6. Ручкою на партi нiколи не пиши, 

Пiдручник i зошит ти свiй бережи! 

 

7. Будь старанним у навчаннi,  

Кожен день уроки вчи!  

 

8. Прiзвиськ дiтям не давай,  

А дiвчаток захищай!  

Разом.  

Клас і школу  бережи,  

З цього дня вони твої!  

 

Шапокляк. О, ці правила мені до вподоби. Я їх буду завжди виконувати.  

Ведучий 2. Діти, ви вже знаєте, що звертаючись один до одного, виховані люди 

говорять чарівні слова: спасибі, дякую тощо. Зараз пані Шапокляк буде 

звертатися до вас з різними проханнями, але ви виконуйте їх лише тоді, коли 

почуєте чарівне слово «будь ласка».  



Шапокляк. Встаньте, будь ласка.  

Поплескайте в долоні.  

Поплескайте в долоні, будь ласка.  

Усміхніться один одному, будь ласка.  

Підніміть ліву ногу.  

Пострибайте на лівій нозі, будь ласка.  

Порухайте вухами.  

Ведучий 1. Молодці. Пані Шапокляк, я думаю, що ви готові вчитися з нашими 

дітками.  

Шапокляк. Ні, не готова. Мені не вистачає найголовнішого.  

Ведучий 2. Чого найголовнішого?  

Шапокляк. Здогадайтеся самі:  

Новий дім несу на спині.  

Що за дім, хто скаже нині?  

А живуть у домі тому  

Книги, ручки та альбоми.  

Діти: Портфель (ранець, рюкзак). 

 Ведучий  1. А про те, що покласти в портфель подумали, добродійко?  

Шапокляк. Що покласти? Цукерку, парасольку, криску Лариску, улюблену 

іграшку… 

 Ведучий 2. А ви, малята, як думаєте, права пані Шапокляк ?  

Щоб бути дисциплінованим учнем, потрібні логіка і інтуїція. Я оголошую 

конкурс "Склади портфель". 

Діти повинні за хвилину зібрати в портфель речі, розкладені по сцені. В 

портфель складають тільки шкільні приладдя, серед яких є лишні предмети.  

Ведучий 1. В школі у нас є сходи з перилами, і по них небезпечно ходити, якщо 

у вас розв’язався шнурок. Я оголошую конкурс " Хто швидше зашнурує 

черевики і зав'яже шнурки"  

Ведучий 2. А тепер час відпочинку.  

Фізкультхвилинка «Райдуга». 

Шапокляк. Дякую всім за допомогу, але мені час вертатися у казку. Обіцяю, 

що буду добре вчитися у своїй казковій школі. Бувайте! Бажаю успіхів! 

Ведучий 2 і діти. До побачення, пані Шапокляк! Щасти вам!  

Ведучий 1.  А зараз пропоную вам цікаву гру на увагу . Перевіримо, як ви 

готувалися до свята.  

Дидіктична гра «Я – не я»  

А тепер давайте грати – треба вам відповідати.  

Рано – вранці хто піднявся?  

А хто сонечку посміхався?  

Не хотів хто одягаться?  

А зарядку хто робив?  

Свої ручки хто не мив?  

Добре зранку готувався. Хто?  

А ще досі не вмивався хто?  

Хто здоровим хоче стати?  



А знання хто хоче мати?  

Бачу, всім вам хочеться знання пізнати і  

справжніми школярами скоріше стати!  

Молодці! Усе правильно! Ви довели, що маєте право носити звання «УЧЕНЬ». 

 Привітання директора школи Вербило Л.В. 

І всі ви отримуєте посвідчення учня Денишівської ЗОШ І-Ш ст. 

ім.В.Г.Бондарчука.  

Тепер ви учні. У класі ви будете кожен день отримувати подарунки. Але не 

цукерки, не тістечка, а знання! На нашому святі не менш за дітей хвилюються їх 

рідні – батьки, бабусі та дідусі, тьоті і дяді. Ви – найважливіша частина великої 

шкільної родини. Ваша підтримка,лагідне слово, добра порада завжди будуть 

допомагати малюкам. Надаємо слово Вам,шановні батьки.  

Привітання батьків.  

А що ж пообіцяють наші першокласники, щоб мами і тата не хвилювались?  

Виступ першокласників.  

1. Обіцяєм не лінитись, добросовісно учитись.  

Рано з сонечком вставати, щоб у школу не проспати.  

2. Не хвилюйтесь, мамо й тато, будем знати ми багато.  

Ми ж бо вас не підведем – в школу з радістю підем!  

3. Вчитись будемо сумлінно і поводитись відмінно,  

Щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти.  

 

Пісня 1 –Б класу «Першокласники-однокласники» 

Учитель.  Шановні батьки, діти витримали екзамен і отримали право 

називатися «УЧНЯМИ», а чи витримаєте ви залік? Подивимося, діти, як вони 

впораються?  

 

 

 

 

 

Батькам (10 чоловік) роздаються листочки, на яких записані початок фрази або її 

продовження, треба правильно « зібрати» фразу, знайти пару.  

Заходити до вчителя в школу не менше 2 рази на тиждень  

Не відкривати зошити і щоденник в поганому настрої  

Ніколи не робити за дітей домашню роботу  

Сварити своїх дітей тільки в крайньому випадку  

Бути на батьківських зборах обов’язково  

Молодці! Ви впоралися з завданням, але це були не прості фрази, це клятва 

батьків.  

Учитель . Ну і нарешті я також  

Клянусь, не шкодуючи часу і сил, вести учнів по нелегкому, але цікавому шляху 

знань.  

Клянусь зробити все, що у моїх силах для того, щоб цей шлях був сповнений 

дивовижних відкриттів і радісних перемог.  



Клянусь відразу приходити на допомогу кожному, хто її буде потребувати.  

Клянусь, що жодний день, який проведуть діти у школі, не пройде марно.  

Тепер ви першокласники. Щодня приходитимете до школи. Вона для вас стане 

рiдною. Я бажаю вам бути добрими, працелюбними, щасливими. А щаслива 

людина тодi, коли вона досягла певних успiхiв. Я буду щасливою щоранку 

бачити вашi щасливi оченята i привiтну усмiшку.  

Найсвiтлiша дорога в свiтi —  

Це дорога до знань, до школи.  

Пам’ятайте це, любi дiти,  

Не забудьте про це нiколи!  

Саме сьогодні у ваших батьків, дорогі діти, народжуються мрій, сподівання 

відносно Вас. У кожної дитини є своя щаслива зірка. Я пропоную батькам взяти 

зірочки і написати побажання для своєї дитини. Мрії повинні 

здійснюватися! (Написання мрії і складання їх у скриньку)  

Скриньку ми відкриємо в кінці 4 класу.  

Хай життя нашого класу, який щойно народився, завжди б’ється чистою 

джерельною водою. Успіхів вам! Натхнення, терпіння, нових відкриттів на 

нелегких, але цікавих шкільних стежинах.  

Хай доля вам стелиться рушниками! А на згадку про сьогоднішній день ми 

посадимо дерево у нашому шкільному садку. Будемо поливати, доглядати й 

спостерігати, як дерево буде рости й розвиватися разом з вами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



                                                       

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


