
100    ДНІВ  У  ШКОЛІ
Під звуки мелодії виходять першокласники і розміщуються на сцені, в 

глибині якої напис «100 днів у школі»
Ведуча. Добрий день! Це - перший клас! 

І сьогодні свято в нас!
Ведучий. На зимовім видноколі зайнялась зоря.

Свято в школі! Свято в школі!
Разом. Свято школяра!
Ведучий. Добрий день, любі малята!

Для нас зміна ви завзята.
Ви зібралися на свято?
Тож і розпочати варто.
Ви тепер вже не малі,
Ви сьогодні школярі.
Ми хочемо свято розпочати
І від душі вам побажати,
Щоб вчителів ви поважали,
Своїх батьків всі шанували.
Тож вважаю,що якраз
Свято розпочати час.

Вчитель. Всіх присутніх вітаю зі святом!
Перший клас! Перший клас!
Скільки грамотних у нас?

Учні. НАС  17!
Вчитель. А у кого зошити і книжки в порядку, чисті і охайні ?
Учні. Це у нас ! Це у нас, у першокласників!
Учень. Є червоних днів багато

На листках календарів.
А між ними – наше свято:
Ми у школі вже  -  100 днів.

Учень. Ми тепер вже не малі,
Ми сьогодні школярі.
І тепер у дружнім колі
Всім розкажемо, що в школі
Вже вчимося сотню днів.

Учениця. Ми навчилися писати,
Вміємо також читати.
Обіцяєм мамі й тату:
Відмінниками в школі стати.

Учень. В путь щасливу і широку
Всіх виводить перший клас.



До уроку, до уроку!
Чуєш дзвоник кличе нас?

Дзвоник. Ділі-ділі, дінь-ділень!
Діти , діти, добрий день!

Дзвоник. Дінді-дінді, вам наказ?
Не спізнитись у перший клас!

Учень. Буде свят у нас багато-
І серйозних, і смішних,
Але це – найперше свято,
Найважливіше з усіх!

Звучить пісня «Шкільний дзвінок».
Лисичка. Ой, заждіть, заждіть, заждіть!

Їх вітати не спішіть!
Ці малята не читають,
Нічогісінько не знають.

Ведучий. Ти , лисичко,не права.
Візьми назад свої слова.
У нас малята молодці,
Назвати можна їх – знавці
Бо вміють вже вони читати,
І рахувати , і писати.
І вірші можуть прочитати,
І пісню дружно заспівати.

Вовчик. В сказане недуже віримо,
Все це зараз перевіримо.
Слова я вмію викладать,
А вам їх треба прочитать.

(Викладає склади  ЛА  ШКО ).
Ведучий. Вовчику, не поспішай,

Помилок не допускай!
Вовчик. Вірно все. Не заважайте!

З пантелику не збивайте!
Перевірить хочу вас,
Прочитати слово час.

Ведучий. Що ж помилку відшукай те,
Вовку слово прочитайте.

Вовчик. Друге слово вже складніше
Складать буду уважніше.
Р  Ч  К  А 

Ведучий. Знов помилку допустив
В слові букву пропустив.



Вовчик. Яку букву дописати ,
Щоб слово правильно прочитати?

Ведучий. Ох у тебе й голова,
Не складаються слова.
Букви ти не хочеш вчити,
Як тобі на світі жити?

Вовчик. Ой, пробачте! Відтепер
Подружуся з Букварем.
На світі дурню важко жити,
Тож, малята, треба вчитись,
Щоб люди всі вас шанували
І за дурня не приймали.

Ведуча. Свою помилку ти вже зрозумів
І правильний висновок зробить зумів:
Що вчення – світ, невчення – пітьма!
І все це не прості слова.
Ви теж їх, діти, пам’ятайте,
Міцні знання у школі здобувайте !

Лисичка. Щоб настрій вовчику піднять,
Час пісню дружно заспівать!

ПІСНЯ  « ВЕСЕЛІ ГУСИ».
Букварик. Тепер ми з вами розберем,

Як ви мене учите,
Чи всі зі мною, з Букварем,
Весело дружите.

Учень. Ми не тільки букви знаємо!
Ми із ними дружимо!
Ми про них і вірші знаємо,
Книжки читати любимо.

Букварик. Доведіть !
ПЕРЕКЛИЧКА ( діти читають вірші на вивчені букви ).
Ведуча. Молодці діти ! Гарно вже ви знаєте букви. А скажіть-но , хто 

допомагав вам їх вчити?
Діти. Наші мами!
ГРА « ЖИВІ  СЛОВА «.

Мами з букв-дітей викладають слова  «школа», «пенал», «ручка», «книжка».
Діти виконують пісню «Голосні звуки».
Ведуча. А зараз оголошуємо аукціон. Сьогодні ми виставляємо на   « 

розпродаж» апельсин і шоколад. Ці смачні речі дістануться тому, хто переможе у 
грі «Слово у слові».



Дві пари (мама  і дитина ) утворюють нові слова з букв слів АПЕЛЬСИН  і  
ШОКОЛАД. Перемагає той, хто більше складе слів.
Ведучий. Увага! Прийшов і математики час. Ми зупиняємось і країні 
Математиці.

Учень. І сувора, й солов’їна
Математика-країна.

Учениця. Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати

Учень. Вмій ділити, віднімати.
Множить швидко й додавати.

Учениця. Вмій кмітливо все збагнути.
Першим в відповіді бути.

Учень. Вчились букви ми складати,
Трохи вміємо читати.
І без пальців рахувати – 1 2 3 4 5.

Учениця. Перед вами рівно в ряд
Цифровий іде парад.
Треба добре цифри знати,
Гарно в зошит їх писати.

Першокласники показують цифри і декламують.
1 Ось один, чи одиниця,

Тонка, пряма, неначе спиця.
2 А ось цифра два.

В неї кругла голова.
Довгий хвіст, зігнута шийка-
Це, як бачиш – двійка

3 Трійка третя із значків,
Складена із двох гачків.

4 А четвірка жартівливо
Випинає лікоть вліво.

5 А ось і вийшла погулять
На папері цифра п’ять.
Руку вправо простягнула,
Ніжку бубликом зігнула.

6 Цифра шість – немов замок:
Знизу круг, вгорі гачок.

7 Цифра 7 – як кочерга,
В неї, бач, одна нога.

8 Цифра 8 – два кільця,
Без початку, без кінця.



9 Цифра дев’ять чи дев’ятка –
Наче в цирку акробатка:
Сторчака як повернеться,
Зразу шісткою назветься.

10 Кругла, наче буква О,
Цифра нуль, або ніщо.
Як стоїть він сам – самісінький,
То не вартий нічогісінько.
А як одиницю поруч
Ми поставимо ліворуч,
То із двох значків у нас
Число 10 стане враз.

Ведуча. Молодці!      Ви вмієте вже добре рахувати. 
А ось до нас завітала ще одна гостя.

Червона шапочка. Привіт усім! Я дуже рада,  що мене запросили сьогодні на 
свято. Але крім вітання, у мене для вас є сюрприз. 
Відгадайте,що в моєму кошику ?

Діти.             Пиріжки!
Ч. Ш.            А от і не вгадали. Ніякі там не пиріжки, а загадки.

(Загадує загадки).
Ведучий.     А тепер пограємо в гру «Говори правду». ( Тато і дитина стоять 

спиною один до одного. Ставиться запитання. Дитина 
кивком голови відповідає «так» чи «ні». Після цього тато 
відповідає вголос.)
І  ТУР

1. Чи любить ваша дитина манну кашу?
2. Чи лягає вона спати о дев’ятій годині?
3. Чи застеляє вранці ліжко?
4. Чи любить вона вмиватися?
5. Як звати друзів вашої дитини?

ІІ    ТУР
1.Чи любить ваша дитина чистити зуби?
2.Чи бувають випадки, коли вона говорить неправду?
3.Чи миє посуд тато?
4.Чи розповідає тато казку перед сном?
5.Яку казку любить ваша дитина?
Ведуча. А тепер, любі першокласники, прошу приготуватися до 
найурочистішого моменту  нашого свята. Зараз ви прийматимемо клятву 
першокласника.

КЛЯТВА  ПЕРШОКЛАСНИКА
Буду я в школі вчитись читати,



Гарно писати і рахувати.
Буду в альбомі своїм малювати,
Твори писати, вірші вивчати.
КЛЯНУСЬ!
Обіцяю не лінитись,
Добросовісно трудитись,
Педагогів поважати
І оцінки гарні мати.
КЛЯНУСЬ!
На уроках не жувати,
Не дрімати і не  спати.
І домашні всі завдання
На «відмінно» готувати.
КЛЯНУСЬ!
Буду вчитись я сумлінно
І поводитись відмінно,
Щоб батьки могли радіти,
Що такі в них гарні діти.
КЛЯНУСЬ!

Діти виконують пісню   «Вчать у школі».
Вчитель. Тож тепер ви – повноправні члени нашої шкільної родини. Ми 
бажаємо, щоб ви гарно вчились, розвивали свої здібності, таланти, своєю гарною 
поведінкою приносити батькам та вчителям тільки радість. А ще я хочу 
пригостити вас смачною, незвичайною кашею, кожна крупинка якої символізує 
гарну оцінку.

До схід сонця раненько вставала.
У трьох водах крупу вимивала,
На жаркому вогні нашу кашу варила,
Щоб у наших дітей була сила,
Щоб ви гарно навчались і розуму набирались.

Вчителька подає дітям кашу у горщику та роздає ложки.
Хто скільки з’їсть крупинок,
Той матиме стільки гарних оцінок.
Ложки діставайте, їсти починайте.
Кашу з’їдайте. Смачного!

На закінчення свята заспіваймо веселу пісню.


