
Ведуча. Доброго дня, пані та панове!
Щиро вітаємо всіх присутніх  на цьому  святі!
Ми  вітаємо  вас  на  відкритті  церемонії  вручення  нагород  «Оскар»  випускникам
академії зірок Северинівського ДНЗ «Веселка».
У  цьому  році  академія  підготувала  зоряний  склад  майбутніх  вчених,  артистів,
інженерів, вчителів.

Тож давайте зустрічати наших зірок!

Музика.

Першою на чорному лімузині до центрального входу під’їхала  Холодова Анастасія.

(позує, її фотографують, просять автограф)

Ведучий. Перша   наша  зірочка  номінується  як  найкраща  на  роль  доброї,
турботливої  та  відповідальної  дівчинки,  завжди  готової  прийти  на  допомогу  у
важку хвилину. 

Ведуча.
 Дивіться, дивіться, невже? Це  Ярош Анна. Хоча вона і номінується як «Головна
блондинка  зоряного  випуску»,  але  відрізняється  відмінним  поєднанням  краси  і
розуму. Надзвичайно комунікабельна і, як завжди, ефектна!  
(позує, її фотографують, просять автограф).

Ведуча. До центрального входу  під’їхав автомобіль. Хто з наступний?
О, зустрічайте, наступна зірка Пономарьова Анна. Мила, талановита, доброзичлива,
завжди позитивно заряджена емоціями.
(позує, її фотографують, просять автограф)

Ведуча. Отже, всі зібралися. Ще раз вітаємо випускників 2017 року!

Музика.

Дитина. 
День сьогодні особливий,
Він буває тільки раз.
Нині всі за нас радіють.
Ми йдемо у перший клас.
Дитина.
Час до школи вирушати,
Буде перший наш урок.
Але шкода розлучатись 
Із тобою, дитсадок.
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Дитина.
Називали нас  «малята»,
Бо були ми ще малі.
Вчора ще ми – дошкільнята,
А сьогодні – школярі! 
Ведуча. Віднині для наших дітей починається нове життя, і кожен уявляє його по –
своєму.  Ми у  наших  випускників   взяли  невеличке  інтерв’ю,  як  вони  уявляють
школу? 

(інтерв’ю)
  Ведуча Вам школа простягнула руки,
                Гостинно закликає вас, -
                Ідіть, вивчайте всі науки,
                Відкриті двері в перший клас!
Ведуча 
                    Тож хай пісня починає
                    Бал чудовий випускний,
                    Ми для тебе заспіваєм,
                    Наш садочок дорогий!

ПІСНЯ «Рідний садочок»
                     1 к.
Дитинство починається з садочку,
Де іграшок багато і пісень.
Тут граючись, ми всі не помічаєм,
Як час іде, і як згасає день.
 Приспів:
Так  радісно  і весело
В садочку нам зростать.
За нас спокійні мами,
За нас спокійні тата,
Бо у надійних ми руках.
 2 к.
Хоч інколи ми пустуни маленькі
І часто ми здіймаєм галас свій,
Та горнемось до вас, немов до неньки,
Бо любите ви щиро нас усіх.
Приспів.
Дитина.
Школа – це казковий дім.
Завжди весело у нім.
Там багато є книжок
Для допитливих діток.
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Ведуча. Дякую за вашу думку. А тепер послухаймо знавців  шкільного життя. Ми
запитали  ваших  батьків,  що  для  них  означає  школа.  А  ви,  діти,  відгадайте,  хто
ховається  за  цим  голосом.  Увага,  розслідування  проводять  діти!  Отож,  шановні
батьки, школа для вас – це…

(Аудіозаписи з голосом батьків.)
Ведуча.
                Навесні прилітають до нас журавлі,
                А от нашим журавликам слід відлітати.
                І чекають малих не далекі краї – 
                Перші кроки шкільні вони будуть ступати. 
Дитина. 
От якби дорослі з нами
Помінялися місцями!
Уявіть собі, будь ласка,
Не життя у вас, а казка!
Дитина.
Вас зі школи зустрічаємо.
- Чи веселі ви? – питаємо.
Дитина.
І коли в моєї мами 
Двійка трапиться – словами
Не каратиму дарма.
Знаю: виправить сама.
Дитина.
І не кину в злості мамі:
- Чом товчешся під ногами?
Без наказу, без поради
Мама за уроки сяде.
Дитина.
І коли в цей день неждано
Однокласниця нагряне,
Не скажу їй:  «Річ відома,
Що немає доні вдома».
А скажу: «Заходь до хати!
Буду тортом пригощати!»
І не злитимусь ні трішки,
Як засмітите доріжки…
Ну, то як, кохані мами,
Поміняємось місцями?
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Ведуча. Наше життя переповнене справжніми чудесами. Хоч вірте, хоч не вірте, а
чудеса існують.
(Під музику заходить Мері Попінс)
Ведуча. Мері, ти якраз вчасно… І так, Мері Попінс власною персоною!
(Фанфари)
Мері
Годі слів! Поспішаймо! В мене багато роботи! Потрібно перевірити, чи готові наші
випускники йти до школи.

Букви всі, від «а» до «я»
На  сторінках ….                    (БУКВАРЯ).

Кожен учень і щоденно
На  урок бере…                      (ЩОДЕННИК).

Для письма, сказати прошу,
Що потрібно взяти?...            (ЗОШИТ).

Малювати в альбомі цім
Допоможуть…                       (ОЛІВЦІ).

Ручки й олівці, щоб знали,
Ми кладемо у …                   (ПЕНАЛИ).

Мері.
Сподіваюсь, ви,  малята,
Вмієте портфель складати?

Гра «Збери портфель»
Мері.
Бачу, знання у вас чудові,
Ви до школи всі готові!
Усіх можна затвердити гарною піснею.

Пісня «Першокласники»

1 к.
Ось весна вже прийшла, 
І збиратись пора
В дім великий, що «школою» зветься.
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Закінчилася гра, підросла дітвора
Все пройшло і назад не вернеться./ 2 р.
Приспів.
Наталочки і Сашки
Тепер ми першоклашки.
І дивимось на друзів вчорашніх з висоти.
Вони в садку лишаються
І з нами всі прощаються, 
Дзвінок для них ще не луна їм рано в школу йти./ 2 р.
2 к.
Скоро всі будем знати
Як читать і писати.
І задачки ми будем рішати.
В школу йти настав час
Ми йдемо в перший клас
І з цим можна нас всіх привітати./2 р.
3 к.
І сьогодні в цей час
Ми співаєм для вас.
Ви прийміть наші щирі вітання.
Щоб садок процвітав,
Сміх веселий лунав,
Хай здійсняться всі мрії й бажання. /2р.
Мері.
Дякую,  мені  вже  час,  вітер  змінив  свій  напрямок.  Бажаю  майбутнім  школярам
гарних оцінок, легких портфелів і радості від нових знань. До зустрічі! 
(музика).
Ведуча. Любі, діти вас прийшли привітати малюки.

Дитина    
              Ми  теж вас хочем привітати
              Сьогодні щиро, від душі,
              Тому з’явилися на свято 
              Ваші малі товариші.
 
Дитина. 
               У садочку співи, сміх.
               Головне ж для нас усіх – 
               Те, що ми в садку зустрілись
               І назавжди подружились.
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Дитина. 
                   Просим, всі запам’ятайте:
                   Нам в усьому приклад ви.
                   Не лініться, не пустуйте,
                   Не втрачайте голови.

Дитина.    
                    Ми бажаєм щиро вам,
                    Всім майбутнім школярам.
                    Ви навчайтесь на 12
                    Не підводьте ваших мам. 
Дитина. 
              Линуть птичі зграї,
               Шелестять гаї…
               Школа відчиняє
               Двері вам свої.
Дитина.
               Вийдуть вас зустріти
               Друзі – вчителі…
               Принесіть їм квіти 
               З рідної землі.
Дитина. 
             Йдуть до школи діти ваші?
             Значить, я в садочку старший!

Ведуча.
             Не потрібно сумувати, краще будем танцювати!!!

Танок.
Ведуча. Минають роки й покоління,
               Маленький дорослим стає,
               Та крила в життя журавлині
               Нам з щедрістю доля дає.

Дитина.
              Мрію, щоб на світі не було війни,
              Щоб збувались мрій з літа й до весни.
              Щоб сміялось сонце в кожному дворі
              І лунала пісня зранку й до зорі.
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Дитина.
              Мрію, щоб на світі не було біди,
              Щоб дорослі й діти гралися завжди,
              Щоб душа співала й квіткою цвіла,
              Щоб на світі мама в кожного була.
Ведуча.
Наближається найурочистіша мить нашого святкового дійства. 
Лише сьогодні  і лише у нас
Ви побачите наш перший вальс.

Вальс.
Ведуча.
 Спираючись на критерії відбору домінантів на премію «Оскар» та використовуючи
новітні  технології,  ми підготували для них дипломи «Дошкільник року -  2017».
Прийміть їх від нас та будьте гідними цього почесного звання!
Слово надається завідуючій дитячим навчальним закладом «Веселка»
Білан Наталії  Іванівні.

(Вручення подарунків)
Дитина.
Спасибі, дорогий садочку,
За ніжність, радість веселкову.
В цей рідний затишний куточок
Хотіли йти ми знову й знову.

Дитина.
Спасибі любі за турботу,
Любов’ю сповнене життя,
«Спасибі» скажем за роботу
Заради нас і майбуття!
Дитина.
А зараз прощатися треба
З дитячим садком дорогим.
Буде школа дуже рада
Першокласникам своїм.
Ведуча.
              Тож летіть, журавлята! І в добру вам путь!
                Хай вам сонечко світить ясне і привітне!
                Ми бажаємо знань у польоті здобуть,
                І в житті хай ведеться щасливо та гідно! 
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