
Сценарій свята у 1 класі 

«Посвята в першокласники» 

Мета заходу: 
1.Адаптация першокласників до школи і підвищення мотивації навчання. 
2. Розвиток творчих здібностей та вміння виступати перед аудиторією. 
3. Прищеплення навичок правильної поведінки в школі. 
 

Хід заходу 

Звучить пісня «Чого вчать у школі». 

Вчитель: - Дорогі діти та шановні батьки! Ми зібралися на традиційне свято 

«Посвята в першокласники». Сьогодні у 1 класу урочистий день. Вже майже два місяці 

хлопці провчилися в школі. Зовсім нещодавно їх називали малюками, дошколятами, а 

тепер про них кажуть: «Це учні!» І щоб довести це, нам разом треба пройти 

випробування. Випробування, звичайно, будуть різні і важкі, і легкі, але я думаю, що 

ми все подолаємо, тому що ми разом! А допоможе нам светик - семисветик. 

Подивіться на дошку. Отже, скільки завдань у вас попереду? 

Завдання 1. Гра «Збери портфель» 

Вчитель: - Отже, перше завдання. Зараз ми з батьками перевіримо, чи навчилися ви 

збирати портфель? Якщо я назву предмет, який потрібно взяти в школу, ви ляскаєте в 

ладоши. Якщо цей предмет не потрібен, то ви не аплодуєте. 

Підручники і книжки, 

Іграшкова мишка, 

Паровозик заводний, 

Пластилін кольоровий, 

Пензлики і фарби, 

Новорічні маски, 

Ластик і закладки, 

Степлер і зошити, 

Розклад, щоденник. 

А ось тепер і зібраний в школу учень! 

Молодці! І так, портфель навчилися збирати, можемо розрізнити шкільне приладдя від 

іграшок. Тому прибираємо 1 пелюстка? 

Завдання 2. (Діти розповідають вірші) 

Вчитель: -А у другому завданні ми послухаємо, як ви читаєте вірші. 

1-й учень: 

Привіт, друзі! 

Перед вами 1клас  

2-й учень: 

Ведучий. 

Ось перед вами перший клас: 

Такі іще малята. 

Сьогодні будемо ми їх 

У школярі приймати. 



Ведуча 

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 

Й емблеми першокласникам вручаєм. 

  

(Вручення значків першокласника) 

Виступ першокласників 

1.     Яскраве сонечко надворі 

Кидає промінці у клас. 

Такої радості ніколи 

В житті ще не було у нас. 

  

1. 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.Прощай, дитинства любий світ. 

Нас жде життя цікаве, нове. 

До навчання тепер усіх 

Ласкаво просить рідна школа. 



5.Прийміть же нас в шкільну сім’ю, 

Допоможіть нам добрим словом, 

Згадайте молодість свою, 

Як вперше ви прийшли до школи. 

  

6.А ми цікаві й запальні, 

До всього хочем придивитись. 

Віднині чемні школярі 

Із вами поруч будуть вчитись. 

  

7.Ми старанні, працьовиті, 

Всі веселі і завзяті. 

Ось послухайте, як вміють 

Першокласники співати. 

  

 

Вчитель: - Отже, вірші читати вміємо? Прибираємо 2 пелюстка? 

Завдання 3. Гра «Договори слово» 

Вчитель: - А ось і третє завдання. Чи знаєте ви ввічливі слова? 

А перевірити це нам допоможе наступна гра. Отже, я зачитую вірш, а ваше завдання - 

назвати останнім, "ввічливе" слово.  

1. Розтане навіть льодяна глиба 

Від слова теплого (спасибі) 

2. Зазеленіє старий пень, 

Коли почує (добрий день) 

3. Якщо є більше не в силах, 

Скажемо мамі ми (спасибі) 

4. Хлопчик ввічливий і розвинений, 

Каже, зустрічаючись (здрастуйте) 

5. Коли нас лають за пустощі, 

Говоримо (пробачте, будь ласка) 

6. І у Франції, і в Данії 

На прощання кажуть (до побачення). 

Вчитель: - Отже, молодці. Впоралися? Відриваємо 3 пелюстка? 

Завдання 4 ..читання віршів 

 Першокласники 



8. 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. 

  

9.Дивуються навколо друзі, 

І мама, і тато:, — 

Чому це ти до школи 

Так любиш поспішати? 

  

10.Бо хочу, щоб у класі 

Учительку щоразу, 

Щоранку і щодня, 

Стрічав найпершим я. 

  

11.Та що там і казати! 

Я вчительку мою 

Тепер, як маму й тата, 

Ріднесеньку люблю. 

  

12.Хвилювався, як ніколи! 

Хвилювався я весь час! 

Бо тоді я йшов до школи 

Перший раз у перший клас. 

  

13.Наче весела родина, 

Всі ми зайшли в світлий клас. 

Отоді і почалося 

Нове життя у нас. 



14.Перша парта, 

Перший дзвінок, 

Перший підручник 

І перший урок. 

  

15.А зараз з гордістю 

Сказати можем ми: 

Разом. 

Ми вже не дошкільники, 

Ми вже школярі! 

 

Вчитель: - Та ось, прибираємо 4 пелюстка. Скільки попереду ще завдань? 

Завдання 5.Танок  

Завдання 6 Пісня. 

  

Вчитель: Послухайте гуморески 

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. 

 Ведуча.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. 

  

Ведучий. 

Мрійте! Мріяти не рано! 

Роки швидко-швидко мчать. 

Якщо будете старанні, 

В школі вас всього навчать. 

 Пісня 

 Вчитель:- Ви сьогодні вступаєте у велику шкільну життя, яка триває 11 років. І всі ці 

роки поруч з вами будуть учителі. Але головними вашими помічниками будуть батьки, 

бабусі, дідусі. Їм теж доведеться разом з вами долати всі перешкоди на шляху до 

знань. Їм необхідно дуже багато терпіння. Давайте запитаємо ваших батьків, чи вони 

готові до таких випробувань.  

 

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

розпочинається цікаве і захоплююче шкільне життя. 

 


