ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги

Школа радо зустрічає
Сценарій дійства
для першокласників

Роксолана ГНАТІВ,
Руслана ГНАТІВ,
учительки початкових класів, ліцей № 66, м. Львів
Ранкова зустріч на подвір’ї школи
Першокласників та їхніх батьків зустрічають “чарівні
феї” — учительки та улюблені казкові персонажі, ролі
яких виконують старшокласники. Персонажі підтримують і супроводжують дітей у іграх, бесідах тощо.

Ігри для створення
дружньої атмосфери

(Стають навшпиньки, піднімаючи руки вгору, а потім
присідають, опускаючи, встають.)

Руку дай тому, хто справа,
(Протягують руку сусідові справа.)

Руку дай тому, хто зліва,
(Протягують руку сусідові зліва.)

Разом ми — команда славна,

Коло вітання

(Беруться за руки, піднімають їх угору.)

Діти стають у коло і разом з учителькою промовляють вітання, супроводжуючи слова рухами рук.

“Доброго ранку, доброго дня!” —
Бажаєте ви, і бажаю вам я.
Хай плещуть долоньки,
Хай тупають ніжки,
Кивають голівки
І сяють усмішки!
Учителька просить дітей побажати доброго ранку
своїм сусідам зліва, при цьому звернутися до них на ім’я.

Чарівний клубочок компліментів
Учасники гри стають у коло. Учителька пропонує, передаючи одне одному клубок вовняних ниток, говорити
при цьому компліменти. Після того, як усі учні висловилися, педагог робить висновок про те, що “чарівний
клубочок” усіх об’єднав. Після закінчення гри вчителька
розпитує дітей про їхні емоції в момент, коли їм робили
компліменти.

Ми — сім’я, міцна, щаслива!
(Опускають руки, усміхаються одне одному.)

Сяє сонечко привітне
Стоячи в колі, учні виконують пальчикову вправу.

Сяє сонечко привітне.
(Прикладають обидві долоні одна до одної, утворюючи “пуп’янок”. Потім пальці потроху розводять — утворюється квітка, що розпустилася.)

Квітка з пуп’янка розквітне.
(Витягують руки вгору.)

Разом квітку зростимо
(Простягають руки вперед, ніби дарують квіточку.)

І (Оленці) віддамо!
(Називають ім’я сусіда/сусідки справа.)
Після цього старшокласники пропонують дітям кілька рухливих ігор.

Усмішка в дарунок
Учителька. Створити добрий настрій нам допоможе усмішка, особливо якщо ми її отримаємо в подарунок і віддячимо тим самим. Станьмо
в коло, візьмімося за руки, подивімося одне одному у вічі й подаруймо свої найприємніші та найщиріші усмішки.
Діти співають, супроводжуючи слова рухами.

В нашім класі друзі всі —
(Беруться за руки.)

І великі, і малі.
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Скриня із сюрпризом
Першокласники відчиняють скриню, у якій заховані
гелієві кульки, та, загадуючи бажання, відпускають їх
у небо.

Знайомство з класом
Відтак учительки-“феї” заводять своїх першачків за
руки в класне приміщення, де продовжують знайомство.

Спільний сніданок
Завершується дійство смакуванням першого шкільного сніданку — святкових кексиків із соком. 
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

