Випускне свято у дитячому садку.

/Фанфари/
Вальс із кінофільму «Мама»
/Двоє дітей із дзвониками з різних боків підбігають до мікрофонів/.
Кличе всіх дзвінок веселий
В світлий і просторий клас.
Дитсадок в цвіту вишневім
Проводжає в школу нас.
Він дзвенить так малиново,
Сповіщає навкруги:
Першачки ідуть до школи,
Це ж вчорашні малюки!
/Дзвонять дзвониками/.
Вихователь
Шановні гості, любі дітлахи ! От і настав той день, якого чекали і дорослі, і діти. Сьогодні
наш дитсадок проводжає у самостійне шкільне життя своїх випускників. Для нас ця подія
радісна і водночас сумна. Ми раді, що наші малюки вже виросли і їм час йди до школи, а
сумуємо, бо вони залишають дитячий садок, який став для них рідним прихистком.
Провести до школи майбутніх першокласників завітало багато гостей: це ваші тата і мами,
бабусі і дідусі, братики та сестрички, молодші друзі, працівники дитячого садка, а також
почесні гості : / представлення гостей/.
Зі словами вітання до випускників звертається міський голова.
/Виступ гостя/.
Вам за вітальну адресу і розпочинаємо наш випускний бал.
Пісня «Випускний бал».
Вихователь
На наш бал завітали молодші вихованці, котрі заздрять випускникам і хочуть привітати
своїх друзів.
/Лине мелодія пісні «Облака», заходять вихованці середньої групи/.
Ми від імені малят
Радо вас вітаємо.
І від щирого серденька

Гаряче бажаємо.

Писать контрольні на відмінно,
Домашні виконувать сумлінно.
На уроках не крутитись
На дванадцять лиш учитись.

Бути першими в усьому,
Не боятися нікого:
Ні технічок й вчителів,
І здорових лобурів.

Як побачите, тікайте,
Ви дарма часу не гайте.
А згадайте фізкультуру,
Йогу, бокс, стрибки угору.

Не забудьте взяти зранку
Сумочку, помаду, ляльку,
Бутерброд, солодку грінку
Ну ,звичайно ж, і мобілку.

Будьте дружніми дітьми,
Знайте, що у вас є ми.
Тож, сьогодні прощавайте
І за рік на нас чекайте.

/Підходять випускники з іграшками/
Ну, а ви, малечо мила,
Будьте чемними дітьми.
Й через рік усім на диво

Станете такі, як ми.

Тож, дотримуйтесь порядку,
Не баріться на зарядку.
І скажу я вам, для толку,
Доїдайте всю перловку.

В групі дуже не кричіть,
На майданчик не біжіть,
На шпалерах не малюйте
І на ліжках не танцюйте.

А за нас ви не хвилюйтесь,
Буде добре все у нас.
Ми гачечки писать вмієм,
Не страшний нам перший клас,

Вже, здається, навтішались
Іграшками цими ми.
Тож, бажаєм, щоб ви грались
І веселими були.
/Іграшки передають молодшим дітям. Лине фонограма пісні «Не давайте суму жити»
Н.Май\.
Танець з іграшками.
Вихователь
Щоб нашим малюкам у дитячому садочку було затишно і привітно, повсякчас піклуються
дорослі. Вони надають допомогу і підтримку. Запрошуємо до слова голову профкому ВАТ
«Склоприлад».
/Виступ гостя/.
Ми вдячні Вам за щирі слова, а наших випускників хочемо запитати, чому ж вони
навчилися у дитячому садочку?

В садочку ми вчились читати й писати,
На паличках вправно усе рахувати.
Ліпили із тіста і мокрої глини,
Гнучкими ставали і руки, і спини.

Ми малювали великі картини,
Де сонце і небо, й веселі хмарини.
Співали завзято, гуртом працювали.
А в тиху годину міцно всі спали.

Коли ми правильно тримали
І ручки, й пензлі, й олівці.
Нам вихователі казали,
Що ми є справжні молодці!
Вихователь
Я переконана, що слово молодці ви часто будете чути від вашої першої вчительки. Хоча
ви вже багато чого знаєте і вмієте, та вчителі відкриють вам цікавий світ незвіданих
шкільних наук.Ми з впевненістю передаємо в надійні ласкаві руки вчителя своїх чомучок
та розумників і надаємо слово першій вчительці.
/ Виступ учителя/.
Дякуємо, що завітали до нас на свято. Я впевнена, що наші випускники будуть
найкращими першокласниками.
Пісня "Кличе вересень до школи".
/На приспів з'являється на даху будиночка Карлсон з портфелем/.
Карлсон
-Так, нічого не зрозумів? Хто куди йде, до якої такої школи? Чому ніхто не запитав у
найрозумнішого і найдотепнішого підкажчика й направляльщика до школи усіх
першокласників, найулюбленішого друга малюків, Карлсона, чи потрібна вам школа і
навіщо туди ходити?
Відповідаю! Обов'язково потрібна, щоб бігати на перервах по коридорах і їсти гарячі
булочки з вареннячком /Облизується, гладить себе по животу/.
Вихователь
-Шановний, не заважайте, будь ласка, проводити нам свято.
Карлсон

-Мадам, хіба ж я можу заважати дітям. Я зараз до вас злечу і покажу, яким повинно бути
справжнє свято. А це – мій подарунок. З цим портфелем ходив до школи мій дідусь, його
дідусь і дідуся дідусь… Портфель – незамінна універсальна річ для першокласника.
Тримайте! /Кидає портфель/.
Вихователь/ бере до рук портфель/
Звичайний учнівський портфель. Що тут універсального?
/Передає портфель дітям/.

У когось портфель хоч давно – а новий.
А в мене - старий, та за те чарівннй!
/Передає іншому/.

Ось дощик полився раптовий рясний,
За хмари сховалося сонце.
Та я не боюся ніяких дощів,
У мене портфель – парасолька .
/Прикривається, передає далі/.

Чи влітку ,приміром, у лісі в поході
Портфель за подушку слугує мені.
/ Нахиляє на портфель голову/.
І сняться на ньому на диво солодкі,
Смачні, кольорові та лагідні сни.

А взимку – в санчата обернеться він
Та буде згори мене мчати, /присідає на портфель/
Бо, що не кажіть, - я давно зрозумів:
Портфель – це найкращі санчата!

Ще можна в портфелі сховати ворону:
Там темно і тепло /зазирає/ - нехай собі спить.
А грати у сніжки почнем коло додому –

Портфель мій мені послугує за щит.
/Прикривається, передає першому/.

Такий цей старенький портфель чарівний.
Його не віддам ні за який новий.
/ А.Костецький/
Карлсон /Виходить ще з одним портфелем й забирає портфель у дітей/.
-Я ж вам казав, у-н-і-в-е-р-с-а-л-ь-н-и-й! Ой, а скільки сюди влазить необхідних речей! /До
дітей пошепки/. Кладіть все, що вам потрібно, коли батьки не бачать. А вранці хапайте
найдорожчу річ /притискає портфель/ і блискавкою у школу, там вчителька на уроці
розбереться, що у вас на парті зайве.
Шановні батьки, а чи готові Ви допомогти дітям скласти портфель? Підійдіть до мене два
тата.
Ну, покласти швидко зошити і книжки це й першокласник зможе, а чи зможете Ви
приготувати бутерброд і покласти його у портфель так, щоб по дорозі до школи він не
перетворився на піцу?
/Батькам зав'язують очі, на столі лежать шматки булки, сир, ковбаса, рулон туалетного
паперу/.
-Ви повинні приготувати бутерброд, загорнути його і покласти у портфель.
Гра «Хто швидше зробить бутерброд».
Карлсон
З нагоди випускного свята
Я всім хочу побажати,
Щоб було у вас натхнення,
З'їжте баночку варення,
Два кіло смачних сосисок,
Полуничок аж сім мисок.
Ще морозива й цукерок,
Булочок, тортів, еклерів,
Винограду, апельсинів,
Щоб на науку стало сили.
Смачного вам навчання!
Вихователь

На протязі 5 років вас щоденно приводили до дитячого садочка ваші рідні. Когось мама
чи тато, когось – бабуся чи дідусь, а ще – братики і сестрички. Саме вони тепер будуть
супроводжувати вас до школи і повідають вам усі таємниці шкільного життя.
/ До мікрофона підходить старший брат і випускниця-сестричка/.
Брат
-Я від імені усіх братиків і сестричок вітаю наших молодших друзів зі вступом до 1 класу.
Сестра/Обриває промову/.
-Михайлику, досить, я знаю, що ти мені побажаєш. Скажи краще, а правда, що у школі
учні не сплять і ходять самі, де захочуть?
Брат
-Ну, спати у школі немає коли, а на перерві ти можеш йти чи до бібліотеки, чи до їдальні.
Сестра
-Зрозуміла. А правда, що старшокласники ображають молодших учнів?
Брат
-Не хвилюйся, у тебе є я.
Сестра
-Запам'ятайте, це – мій брат-захисник!.
Мишко, а в їдальні готують пельмені, зрази, голубці, тюфтелі і вареники з печінкою?
Брат
-Катрусю, школа – не ресторан.
Сестра
-Дитсадок також не ресторан, але ж тут готують!
Брат
-У нас печуть смачні пироги.
Сестра
-З вареннячком?
Брат
-І з вареннячком теж.
Сестра
-Гаразд, жити можна.
А хто перший заходить до туалетної кімнати хлопчики чи дівчатка?
Брат

-Для дівчаток і хлопчиків є окремі туалети.
Сестра
-І поряд не стоїть нянечка? Який жах!
Брат
-Катрусю, давай про це не будемо говорити при всіх.
Сестра
-А ми у садочку все говоримо при всіх.
Мишко,Мишко, а в школі є завідувач?
Брат
-Ні, у школі є директор.
Сестра
-А він бере на руки маленьких діток?
Брат
-У школі ніхто ні до кого на руки не сідає, це не гарно.
Сестра
-Так, а що там роблять?
Брат
-Вчаться.
Сестра
-Михайлику, а ти можеш познайомити мене з твоїм директором?
Брат
-Але ж зараз цього робити не зручно.
Сестра
-Ти знаєш, що дітям відмовляти не можна, бо це викликає у них негативні емоції?!
Брат
-Гаразд. /Звертається до вихователя/.
Запросіть, будь ласка, нашого директора.
Вихователь
-До вітального слова ми запрошуємо Директора школи. /Виходить директор школи/.
Сестра

-Доброго дня! /Подає руку/. Я, Катруся, це – мій старший брат, там - мої родичі, а це - весь
наш 1клас. Щойно мій брат увів нас у курс шкільної справи, ми згодні йди до школи. Ви
нас приймаєте?
/Виступ директора школи/.
Вихователь
-Ми дякуємо Вам за привітальне слово, а Ваші майбутні учні зараз складуть «Клятву
першокласника».

Будемо гарно читати й писати,
Пейзажі в альбомах своїх малювати.
Вірші напам'ять виразно вчити,
Приклади різні точно лічити.

Книгами в футбол не грати,
Руки об зошит не витирати,
На уроках не дрімати,
Жуйки в класі не жувати.

Будемо гарно вчитись всі,
Про нас скажуть - молодці!
Клянемося, директор наш,
Що ми не підведемо Вас.
Вихователь
-А, насамперед, ви не повинні підвести людей, котрі щомиті піклуються про вас,
пишаються вами і дуже люблять. Це – ваші батьки.Любі діти, приймайте напутнє слово
від найдорожчих людей, ваших тат і мам.
/Виступ батьків/.
Танець з рушниками.
«Рушники у мами»

Ой, летять мої роки, скоро вже й 16.
Працювати де тоді, чим мені зайнятись?
Бо ж професію нелегко зараз вибирати,

Й свербить моя голівонька, ким же його стати?

Я хотів би у майбутнім президентом стати,
Щоб щодня з телеекранів громадян вітати.
І тоді, в який би не зайшов ти кабінет,
Зі стіни на всіх дивився б мій новесенький портрет.

Ну, а я, панове, мрію депутатом стати,
Щоб направо і наліво закони видавати.
А коли мене у Раді хтось там не послуха,
Я заїду кулаком всім у ліве вухо.

От, коли я виросту, мером в місті стану.
В еМВеЕфі для садочка кредити дістану.
А коли садок зразковий, то гріха не буде
І комп'ютер прикупити, ніхто й не осудить.

Ну, а я хотів би дуже бізнесменом стати,
Щоб дівчат усіх красивих на «Мерсі» катати.
І у власних магазинах продавать продукти,
Телевізори, панчохи і свіженькі фрукти.

А я хочу у великім банку працювати,
Щоб долари і євро під відсотки видавати.
І як повен чемоданчик я їх на збираю,
То поїду на Гаваї щастя пошукаю.

А я мрію із дитинства акторкою бути,
Та зніматися у фільмах лише в Голлівуді.
І коли мене покажуть на телеекрані,
Я привітик передам татові і мамі.

Вихователь
А хто буде хліборобом,
Лікарем чи педагогом?
Ці професії - почесні,
Оберіть їх згодом!

Це все - агітація.
Нині ж цивілізація!
Говоріть Ви, що завгодно,
Зараз все це вже не модно!
Вихователь
Знаю, діти, лиш одно,
Найцінніш за все – добро.
Ким би ви колись не стали,
Й де б у світі не були –
Щоб завжди ви пам'ятали:
Лишайтесь справжніми людьми.
/Лине інструментальна музика. Діти підходять до мікрофона з квітами у руках/.

Збігає час у дитсадку,
Так журно нам прощатись
Із тими, душу хто свою
Віддав нам від початку.

Нам, малечі, пощастило,
Бо у нас єдиних
Є завідувачка щира,
Вона нас леліє.
Зранку мчить у дитсадок
Не просто гуляти,
А заходить в кабінет

Плідно працювати.
Вона лиш поглядом своїм
Мудро споглядає,
І садок тієї ж миті,
Як палац, весь сяє.
Щиро дякуємо Вам
За спортивний світлий зал,
За дотримання режиму,
І за квіти у корзинах.
Хай же вам дають зарплату
Кожен день у банкоматі.
Щоб виглядали Ви на сто
З діамантами в авто.

Тепло і сонця промінці
Даруєм виховательці.
За любов, турботу й ласку,
За прочитану нам казку.
За все, чому Ви нас навчали,
За те, що мудро нас повчали.
Ви найніжніша і ласкава.
Для нас Ви стали друга мама.

За биту чашку й мокру маєчку
Пробачте мені, мила нянечко.
Я більш такого не зроблю,
Бо згодом в перший клас іду.
Та Вас я буду пам'ятати,
І Вашу працю цінувати.
Спасибі, що в обід і зранку
Давали Ви мені добавку.

Тепер я виріс, ось який:
Розумний, чемний, говіркий.

Свіжу моркву і капусту,
Крупи, борошно, м'ясце,
Довгі роки часто-густо
У руках все це несе
Наш завгосп, як ваговик,
Важкі речі носить звик.
Щоб все вчасно розпочати,
Треба чітко спланувати.
За турботу, безперечно,
Вдячні діти Вам сердечно.

Як згадаю, кожен раз
Ми мали новий макіяж.
То зелений, то гірчичний,
Синій і брунатний звично.
Це все наша медсестра
Рани нові залива.
Ми Вам дуже за все вдячні.
А за писк Ви нам пробачте,
Ще за істерику оту,
Коли робили нам Манту.
Тепер ми дужі і здорові,
З радістю йдемо до школи.

Музичний керівник у нас –
Найпопулярніший продюсер.
Він написав пісні для нас,
Навчав співати, як Карузо.

Ви розвивали наш талант,
Казали часто компліменти.
Тож в Вашу честь лунають ці
Бурхливії аплодисменти!

Відкрию таємницю вам,
У нас є класний ресторан.
Ви не повірите мені,
Працюють кращі кухарі.
Стороннім вхід там на замок,
А назва йому «ХАРЧОБЛОК».
Це там готують дітворі
Смачнющі страви - й на столі:
Супи, борщі і запіканка,
Котлети, зрази, густа манка,
Млинці, пельмені, пиріжки,
Вареники і пампушки.
За це меню ми вдячні Вам,
Нашим славним поварам.

На чистій, запашній постелі
Снились дітям каруселі,
Космічні далі, кораблі,
У синім небі журавлі…
Ми мрії бачили у снах,
Завдячуючи тим рукам,
Що білизну вправно прали,
Ще й додільно прасували.
За це спасибі скажем дзвінко
Нашим пралям неодмінно.

Ми невміло майстрували,
Але швидко все ламали:
Шафу, там ,де рушнички,
І полицю, де книжки,
Стільчик, ліжко, іграшки
І з дивана подушки.
Мов у казці, через мить
Знов ,як нове, все стоїть.
Це наш столяр-чарівник
До чудес таких він звик.
Вибачайте нас, малечу.
Дякуємо Вам сердечно.

Ось - квітник, а там – ставок,
Наче в казці наш садок.
Он підстрижені дерева,
Тут стежинки всі зелені.
За рукотворну цю красу
Дякуємо двірнику.

Ні на хвильку, ні на мить
Сторож наш вночі не спить.
Він чатує до зорі,
Все пильнує у дворі.
За сміливість вашу й мужність
Ми спасибі кажем дружньо.

Щоб дарма не нервували,
Щоб міцненько усі спали,
Щоб спокійно ми навчались
І з товаришами грались,

Тестував нас всіх охоче
Наш психолог очі в очі.
Дякуємо Вам всі дзвінко
За адекватну поведінку.

Наш чудовий методист
Виступає, як артист.
Вчить, як вправно все робити,
Як цікаво говорити.
На заняттях побував
І поради цінні дав.
За навчання і науку
Ми цілуєм Вашу руку.
/Вручення квітів./
/У центр виноситься ширма з вирізаним серцем. По боках сідають вихователі. До
мікрофонів підходять чотири хлопчики із сердечками в руках/.
1 – Панове, я такий схвильований, у мене так б'ється в грудях серце.
2 – Ти так розхвилювався, що йдеш із дитячого садка?
1- Ні, тому, що я залишаю тут своє перше кохання.
3 – І я.
4 – І я теж.
1- Ну, що ж, панове, давайте будемо справжніми чоловіками і скажемо про це усім.
Пісня «Ніченька»./Із репертуару О.Пономарьова/.
/На програш солісти підходять до вихователів, вручають сердечка. На приспів із ширмисерця виходять хлопчики і по черзі вручають квітку вихователям, зупиняються за ними/.
Вихователь:
- Дорогі наші джентльмени, ми постійно будемо відчувати биття ваших сердець і повірте,
що ви назавжди залишитися у наших душах, бо це кохання є взаємне і міцне.
А зараз я запрошую вас на заключний пісенний фестиваль «Випускник -2012».
Пісенні пародії.
/ «Зима»/
Коли навчивсь ходити і трішки говорити,

І , як я знаю, ніде було мене вже діти.
Тоді моя матуся із татусем удвох
Взяли мене за ручки й привели у дитсадок.
Що за шум, що за гам, що це діється?
Тут не лізь, там не стань і не бігайте.
Сядьте тихо, їжте всі, спать лягайте.
Руки мити і на горщик не забувайте.

/ «Ой, Марічко, чичері»/.
Коли вперше в садочок
Ми ходити стали.
Усі разом про маму
Пісеньку співали.
Ой, матусю, рідненька
Рідненька, рідненька.
По нас прийди скоренько,
Скоренько, скоренько.
Цілий рік ми тужили,
Тужили, тужили.
Та й додому просились,
Просились, просились.

/ «Чорний кіт»/.
У садок ми йдемо залюбки,
Ми зовсім вже тепер не малюки.
Ми всі гарно спимо і їмо
І спокійно матусь ми ждемо.
Не турбуйтеся за нас.
Нам в садочку гарно,
Просто вищий клас.
Нам тут весело усім,

Ти для нас, садочок,
Ніби рідний дім.

/ «Пісня про зайців»/
Ось ми всі підросли, розумніші вже стали,
Вмієм гарно самі іграшки вже складать.
І хоча вчитись ще нам прийдеться немало,
Ми спасибі за все хочем щиро всім сказать.
Вихователям, нянькам, кухарям,
Медсестрі і всім, всім дорослі вам.
Дякуємо ми, що для нас були
Найгарнішими друзями завжди.
Вихователь
-Добрими друзями для наших малят стали герої казок і мультфільмів. Сподіваємося, що в
майбутньому такими ж добрими друзями стануть для наших першокласників герої
фантастичних оповідань і цікавих книг.
Пісня «Свято казки»./Із репертуару Н.Май/
/Виконують вихователі, діти танцюють із султанчиками./
/На програш виходять ростові ляльки-звірята з повітряними кульками. Танцюють з дітьми,
розкидають кульки/.
Вихователь
-Добра казка має щасливий кінець. Перебування наших дітей у дитячому садку незабаром
скінчиться. Тож до випускників і усіх гостей свята звертається завідувач дошкільного
навчального закладу.
/Виступ завідувача. Вручення подарунків./
Вихователь
Відлітають журавлики в вирій далекий,
Сумувати не варто, вони вже великі.
Зустрінуть вони у далекій дорозі
Лиш радість і щастя на ріднім порозі.
Легко польоту, попутного вітру.
Прихильності Божої від ліку й до віку.

/Звучить фонограма пісні Н.Май « Проминають роки». Вихователі по одному віддають
дітей батькам. Помахом руки прощаються з дітьми і присутніми/.
О.В.Дроб’язко – завідувач ДНЗ

