
Сценарій свята «Посвята в першокласники» 

Ведуча 1. 

Як вільно веселка у небо злітає 

І грає всіма кольорами, 

Так вільно моя Україна співає, 

Йдучи нелегкими шляхами. 

 

Ведуча 2. 

Із дерева роду зростає пагіння 

І лине до сонця, до світла. 

Стрічай, Україно, нове покоління, 

Що ніби веселка розквітло. 

 

Ведуча 1. 

Цим дітям, народженим в вільній державі 

Судилось багато зробити: 

Наш прапор підняти у мирі і славі 

Й любові зорю засвітити. 

 

Ведуча 2. 

Стрічай, Україно, чарівне суцвіття – 

Дітей своїх рідних у школі. 

Сміливо веди їх у тисячоліття 

У щасті, з любов’ю до волі. 

 

Учні 5 класу. 

1.Ось найменші всі зібрались, 

Так гарно всі приготувались. 

І гості всі, напевно, ждуть, 

Коли ж, нарешті, вже почнуть? 

  

2.Ну, що ж, всідайтесь всі зручніше, 

І не шуміть, сидіть тихіше! 

Ми свято наше починаєм, 

Героїв свята представляєм!         

 

Ведучий.   

Сьогодні свято радістю багате, 

Сьогодні ви, шановні мами й тата, 

Діток своїх веселих та завзятих 

До школи нашої всі дружно привели. 
 

 Ведуча.    

Тож, як ведеться, хочем всіх вас привітати, 

 За нашим звичаєм вас будем зустрічати: 

Даруєм усмішки всім на добро, 

 Щоб в вас і в нас лиш щастя скрізь було! 

 

Ведуча 1. 

Ось перед вами перший клас: 

Такі іще малята. 

Сьогодні будемо ми їх 

У школярі приймати. 

 



Ведуча 2 . 

Я від імені всіх учнів вас вітаю, 

Успіхів в майбутньому бажаю, 

Щоб ходили ви у перший клас 

І були ще кращими за нас. 

Ще раз сердечно всіх вітаєм 

Музичний подарунок вам вручаєм. 

                  ПІСНЯ 

 

 Ведуча 1: До мене дійшли слухи, що наші найменші друзі – першокласники за ці три 

місяці вже дечому навчилися. 

 

Ведуча 2: Ти маєш на увазі, що вони навчилися серед багатьох учительок та 

старшокласниць знаходити свою учительку? 

 

Ведуча 1: А це – немало! Насправді вони навчилися вітатися, правильно сидіти за 

партою, піднімати руку і ще багато чого. А ще вони знають гарні вірші. Не 

вірите? А от послухайте! 

 

Виступ першокласників 

 

1.     Яскраве сонечко надворі 

Кидає промінці у клас. 

Такої радості ніколи 

В житті ще не було у нас. 

 

 2.Тож радійте, друзі, з нами, 

Бо сьогодні свято в нас – 

Нам, маленьким шестирічкам, 

Школярами стати час. 

  

3.Як були ми дошкільнята, 

То ходили в дитсадок. 

А тепер вже інший час – 

Бо зустріла школа нас. 

 

4.Ми у школі наймолодші, 

   Але уже не новачки. 

Вже три місяці ми носим 

   горде ймення – першачки. 

 

5.Прийшли недавно в перший клас: 

  просторий, світлий, чистий. 

Ми не просто першачки, 

   ми справжні гімназисти! 

 

6.Було нам зразу, ой нелегко 

   писати палички й гачки. 

Бо дуже пальчики боліли  

   і заважали балачки. 

 



7. А тепер всі  букви майже знаємо, 

   їх ми пишемо й читаємо. 

 Додавати вмієм, віднімати, 

самостійно приклади складати. 

 

8.Розвязувати задачі вже вміємо, 

по – англійські дещо розуміємо. 

На уроках ми  майже слухняні, 

чемні, стримані, старанні. 
 

9.На перервах теж часу не гаєм, 

на всіх поверхах буваєм! 

Що? коли? чому? для чого? 

не пропустимо нічого. 

 

10.Хочем все на світі знати, 

всіх завжди перемагати. 

Пильніше гляньте ви на нас – 

ми – найкращий в школі клас!  

 

11.Прощай, дитинства любий світ. 

Нас жде життя цікаве, нове. 

До навчання тепер усіх 

Ласкаво просить рідна школа. 

  

12.Прийміть же нас в шкільну сім’ю, 

Допоможіть нам добрим словом, 

Згадайте молодість свою, 

Як вперше ви прийшли до школи. 

 

13.А ми цікаві й запальні, 

До всього хочем придивитись. 

Віднині чемні школярі 

Із вами поруч будуть вчитись. 

  

14.У цьому році перший раз 

Пішов я в школу в перший клас, 

І першим в класі з того дня 

З’являтись став до школи я. 

  

15.Дивуються навколо друзі, 

І мама, і тато:, — 

Чому це ти до школи 

Так любиш поспішати? 

 

 16.Бо хочу, щоб у класі 

Учительку щоразу, 

Щоранку і щодня, 

Стрічав найпершим я. 

  

17.Та що там і казати! 

Я вчительку мою 

Тепер, як маму й тата, 



Ріднесеньку люблю. 

 

 18.Хвилювався, як ніколи! 

Хвилювався я весь час! 

Бо тоді я йшов до школи 

Перший раз у перший клас. 

  

19.Наче весела родина, 

Всі ми зайшли в світлий клас. 

Отоді і почалося 

Нове життя у нас. 

  

20.Перша парта, 

Перший дзвінок, 

Перший підручник 

І перший урок. 

 

 21.А зараз з гордістю 

Сказати можем ми: 

Разом. 

Ми вже не дошкільники, 

Ми вже школярі! 

 

 22. Ми старанні, працьовиті, 

Всі веселі і завзяті. 

Ось послухайте, як вміють 

Першокласники співати. 

 

(Пісня про  школу) 

 

Ведуча 2: Молодці! Я навіть знаю, хто сьогодні вам заздрить найбільше. 

 

Ведуча 1: Звідки це ти знаєш? 

 

Ведуча 2: А у них на обличчях усе написано. Тож запрошуємо на сцену п’ятикласників. 

Їм є що сказати своїм молодшим друзям. 

 

Виступ п’ятого класу 

 

Учень 1: Школярики ви малі, 

  Вас чекають Букварі, 

  Вас чекають нові парти, 

  І підручники, і карти, 

  І просторий світлий клас. 

  Наша перша вчителька научає вас. 

 

Учень 2: Багато доброго, нового 

  Життя відкриє ще для вас. 

  Як перша сходинка до нього 

  Для всіх вас буде перший клас. 

 

Учень 3: Ми всі так щиро вам бажаєм 

  Доріг щасливих і дзвінких, 

  А школа радісно приймає 



  Першокласників таких. 

 

Учень 4: Учіться, діти, залюбки, 

  Гартуйтесь і міцнійте, 

  Читайте з захватом книжки 

  І про майбутнє мрійте. 

 

Учень 5: Якщо будуть в вас невдачі –  

  Не журіться і не плачте. 

  Вмійте труднощі здолати, 

  Вмійте добре працювати. 

 

Учень 6: Допитливим, цікавим будь, 

  Не споглядай байдуже. 

  В Країну знань велику путь 

Долай уперто, друже. 

 

Учень 7: Щоб знання хороші мати –  

  Треба розум розвивати, 

  Гостре око, слух, терпіння 

  І тоді прийде уміння. 

  І про тебе, в сам кінець, 

  Люди скажуть «Молодець!» 

 

Ведуча. 

Щоб було ще веселіше 

Гостям всім на святі, 

Ми смішні шкільні пригоди 

Хочем розказати. 

 

  

Першокласник.  

Учитель питає: — Де зошит? — Забув… 

Спасибі скажіть, що хоч сам я прибув. 

Сестричка і мама біжать на навчання, 

А татко зі мною зоставсь, як звичайно. 

  

Мене у садок він за звичкою взяв, 

Швиденько завів, перезув, причесав. 

Сказав: — Біжи з дітками грайся, синок. 

— Татусю, та ж я маю йти на урок! 

  

Забули ми зошит, забули букварик, 

Який же із мене тепер вже школярик? 

Затям собі, татку: щоб не забувати, 

Ще звечора сумку будеш готувати! 

 

                                                      Інсценування усмішок 

* * * 

—     Володю, підемо після школи грати у футбол? 

—     Не можу, я повинен допомогти таткові готувати мої уроки. 

* * * 

—     Іринко, а хто за тобою сидить? 

—     Я не знаю, бо вчителька казала, що обертатися назад не можна. 



* * * 

 

—     Вставай, Максимку, бо спізнишся до школи. 

—     Не спізнюся. Школа цілий день відчинена. 

 

Учень: Батьки-чомучки 

Ну і мама! Ну і тато! Наче справжні дошколята! 

Нічогісінько не знають, Смішно і сказать комусь. 

Бо щодня мене питають Лиш одне: чому й чому? 

- Ти чому образив Віту? 

- А чому отримав двійку? 

- І чому прийшов так пізно? 

- Та чому в шкарпетках різних? 

- Ти чому такий непослух? 

- А чому не стелеш постіль? 

- Ти чому це вірш не учиш? 

- А чому портфель без ручки? 

- І чому такий синець? 

Ох, настане мій кінець! Не поясниш їм ніколи – 

Хоч би й дуже захотів... 

Треба їх віддать до школи – 

Хай питають вчителів.  

 

Коли б начальником я став, 

Хоч на одну годину,  

То я б одразу наказав 

Закон ввести єдиний: 

У дні святкові й вихідні 

Батьків не допускати 

Без нас у парк, на стадіон, 

До цирку й до театру. 

Ще й всюди входи б спорядив 

Словами охоронними. 

―Вхід без дітей для всіх батьків – 

Суворо заборонено!‖ 

 
          *** 

— Мамо, мене вже більше не звуть найгіршим учнем. 

— Молодець, синку, ти став краще вчитись? 

— Ні. До нас прийшов новий хлопчик, який вчиться ще гірше. 

          *** 

— Маринко, — каже мама, — ти дуже неслухняна дівчинка. Я геть вся посивіла через тебе, 

бачиш 

— Але ж і ти, мамуню, була неслухняною. Ондечки яке сиве волосся у нашої бабусі. 

        *** 

— Олю, ти за що сьогодні двійку одержала? 

— За співи... 

— Невже ти не могла заспівати як слід? 

— Я заспівала, але на уроці... математики. 
 



         *** 

— Татку, — питає хлопчик, — чи зумів би ти із заплющеними очима написати своє 

прізвище? 

— Звичайно. 

— То напиши його, будь ласка, в моєму щоденнику. 

        *** 

— Оксанко, дай мені своєю ручкою пописати! 

— А хіба твоя зіпсувалася? 

— Та ні, вона робить багато помилок... 

 

Ведуча 1. 

Любі хлопчики й дівчатка, 

Ви тепер не дошкільнятка. 

У школу затишну прийшли, 

Тож школярами стали ви. 

 

Ведуча 2. 

Вперед крокуйте ви сміливо, 

Не розгубіть своїх бажань. 

І школа радо вам відкриє 

Країну веселкову Знань. 

  

Ведуча 1.Тепер, коли ви стали справжніми першокласниками, я хочу, щоб ви розповіли, які у 

вас плани на майбутнє? Про що ви мрієте? 

 

Першокласники  

16.Я прийшов до школи вчитись, 

Бо поставив за мету: 

Скоро стану інженером, 

Тільки трохи підросту. 

 

17.Скоро я навчусь писати, 

Буду так багато знати! 

Потім стану я студентом, 

А тоді вже — президентом! 

  

18.Я банкіром хочу стати: 

Полюбляю рахувати. 

  

19.А я буду депутатом, 

Бо люблю голосувати! 

  

20.Я в лікарні після школи 

Всім робитиму уколи. 

 

21.А я вчителькою стану, 

Буду вчити малюків. 

 

22.Поки ще казати рано, 

Може, в бізнес я піду. 

Чи фотомоделлю стану, 

Якщо зростом підійду. 

 

Дитина24: На 12 вчитись хочу, 



  Маю зошит з Букварем, 

Був я вчора просто хлопчик, 

  Став сьогодні школярем. 

 

Дитина25: Буду дуже я старатись, 

Букви вчить, склади складать, 

  Щоб усе на світі знати 

  Треба вміти нам читать. 

 

Дитина26: Нас учителька научить 

  І писать, і рахувать, 

  Та ще букви неслухняні 

  Рівно й гарно всім писать. 

 

Дитина27: В ранець треба лиш книжки 

  Й зошити складати, 

  А не різні там ляльки 

  І машинки пхати. 

 

Дитина28: Шановна наша вчителько, 

  За нас ви будьте певні. 

  Хоч ми рухливі і шумні, 

  Зате слухняні й чемні. 

 

Дитина29: Ви навчали багатьох 

  І синочків, і дочок, 

  Та таких, як ми розумних, 

  Не було в вас діточок. 

 

Дитина 30: Нами будете гордитись 

  Ви завжди обов’язково, 

  Всі ми будем гарно вчитись 

  І поводитись зразково. 

 

Дитина 31: Початкова наша школо, 

  Процвітай  і будь здорова. 

  Нас маленьких зустрічай, 

  Уму-розуму навчай. 

 

Дитина 32: Побажайте нам тепла, 

  Щастя, сили й світла, 

  Щоб любов між нас була 

  Й дружба щоб розквітла. 

 

Дитина 33: У свою сім’ю прийміть 

  Наші перші класи. 

  Все про школу розкажіть 

  Й захищайте часом! 

 

Дитина 34: В нас усіх чудовий настрій, 

  Ми схвильовані украй. 

                    Скажем разом «Школа, здрастуй! 

  Першокласників приймай!»   

 



Ведуча 2: А іще ми порадимо першокласникам бути у класі справжніми друзями – 

однокласниками. 

 

Ведуча 1: Так! Шкільна дружба – це святе, можна сказати – не все життя. Тож 

запрошуємо 1 клас виконати пісню про однокласників.  

(Пісня     про школу      ) 

 

Ви у школі вже прижились, 

Правил добрих ви навчились, 

І сердечно обіцяйте 

―Клянусь‖ за мною повторяйте. 

Вставайте! 

1:Перше правило – учитися дуже старанно і гарно – клянусь! 

2:Друге правило – трудитися, батькам удома допомагати – клянусь! 

3:Бути чесним і правдивим – третє правило у нас.Бути другом незрадливим: клас – за тебе,Ти 

за клас – клянусь! 

4:Мудре правило четверте – знай і друзям розкажи,Наполегливо й уперто економ і 

бережи:Парту, книгу, кожну річ – клянусь! 

5:П‖яте правило – читати, малювати і співати,гратися з товаришами і дружити з малюками – 

клянусь! 

6:Шосте правило ти знай – старших себе поважай – клянусь! 

 

(Пісня     про школу      ) 

 

Ведуча 2: Вітаємо вас, дорогі діти! Віднині ви носитимете горде ім’я – першокласники 

Косівської школи-гімназії. 

 

Ведуча 1: Хай вас Бог благословить, 

Матір Божа добавить сили. 

Для України ви ,діти, ростіть 

Хай міцніють щодня ваші крила! 

 

 

Ведуча 2: Любіть свою школу та будьте гарними учнями. Нехай пишаються вами батьки, 

вчителі, наша рідна країна – Україна. 

 

Ведуча 1. На цьому наше свято закінчується. Але для вас, друзі, саме з нього розпочинається 

цікаве і захоплююче шкільне життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цікава арифметика 

—  Скільки уічнів у вашому класі? 
—  З учителькою — тридцять один. 
—  Отже, без неї тридцять! 
—   Е,   ні!  Без  учительки  в  класі  не залишиться жодної душі! 

 

Одна секунда до перемир'я 

Двох школярів перехожий привів до школи. 
—  Вони вчинили бійку на вулиці. 
—  Неправда! — вигукнув один з учнів. 

— Коли ви підійшли до нас, ми вже збиралися помиритися! 

 

Велика азбука 

—  Я не хочу ходити до школи,— захникав Петрик. 
—  Чому? — спитав батько. 
—  Тому що мені скажуть: напиши «А». 
— А чому ж ти не хочеш написати «А»? 
—  Бо тоді мені скажуть: напиши «Б». 

 

Не піду до школи 

    Не піду до школи! – заявив хлопчик батькам 

 після першого дня навчання. 
–    Ні читати, ні писати я не вмію, 

 а розмовляти мені не дозволяють. 

 

Павло Глазовий Гумореска «Радіолюбитель»  
 

 Заснув татко на дивані, зігрітий обідом, 
 Хропе, сопе, свище носом, аж чути сусідам.  

А синочок слухав, слухав, приглядався скоса, 
 Потім підбіг до батечка і крутнув за носа. 

 — Що ти, капоснику, робиш? — здивувалась мама. 
 Виключаю, бо у татка погана програма. 

 
Павло Глазовий Гумореска «Пряник» 
 
  — У вас зуби є, дідусю? — онучок питає. 
 Дід журливо посміхнувся: — Вже давно немає 
.— Це почувши, хлопченятко зраділо без краю:  
Тоді пряник потримайте, а я пострибаю. 
 

Павло Глазовий Гумореска «Чудний школяр»  
 Двох онуків дід старий 
 Посадив на руки  
Та й розказує казки. 
 Слухають онуки. 
 Раптом меншенький спитав: 
 — А скажіть, дідусю, 
 Ви ходили в перший клас? 
 — Та ходив, Павлусю. 
 — От був номер! — малюки 
 Сміхом залилися, 
— Як до школи ви прийшли 
 З бородою й лисі. 


