
День народження перших класів 

Ззвучить пісенька,  під неї вибігають тримаючись за руки Нулик і Сімка 

Сімка і Нулик танцюють  по колу 

(Танець Фіксікі «Дриц - диц - телевізор) 

Ведуча 

- Діти,  а ви знаєте цей танок, танцюйте разом з Фіксиками 

---------------------------- 

- Сімка поглянь  скільки навколо нас Дім Дімичей!  

- Діти ,  а ви впізнали нас? 

 (Діти відповідають Так) 

 -Так дітки , ми маленькі помічники, ми живемо не так як всі! Але ми почули, що 

сьогодні у вас день народження нових класів 1-А, 1-Б та класу «Інтелект України»  

- Тому ми і прийшли вас привітати  

----------------------------------------------- 

- На нашому святі можна тільки веселитись. Покажіть,які у вас гарні дудочки. 

--------------------------------------- 

- Нумо покажіть, як ви вмієте сміятись. Ще голосніше!!! 

----------------------------- 

- Як ви вмієте аплодувати? А ще …. 

- -------------------- 

- І ніяк не дозволяється сумувати. 

- Ми знаємо, що тут зібрались дуже розумні діти. Так? Не чую….. 

-  Тоді  ви зможете  відгадаєте  загадки. Відповідайте хором. Добре? 

(Діти відповідають ТАК) 

1) Сушить вітер – суховій,  кудрі матінці моїй (фен) 

2) З килима чистюля – робот, тягне пил і бруд в свій хобот (пилосос) 

3) Навіть і в спекотну днинку, в ньому холодно як взимку. (холодильник) 

4) А ця праля – автомат, нам стирає всі підряд (пральна машинка) 

6) Пар пустив дракон хвостатий і погладив шарф пом'ятий. (праска, утюг) 

- Молодці діти , відгадали всі загадки. Ви нам подобаєтесь! 

- Я впевнений  ви можете не тільки відгадувати, а й  показати рухи? Так?  

- Уважно слухайте задання –запитання давайте відповіді та рухайтесь разом з нами. 



Звучить мелодія .  

Сімка задає питання, Нолик за спиною у Сімки дає підказки дітям 

-Як Ви діточки живете? 

-Ось так! 

-А як з мамою ідете? 

-Ось так! 

- Як швиденько біжите? 

-Ось так! 

- Смачну кашку як їсте? 

-Ось так! 

- Як, ви гарненько спите? 

-Ось так! 

-Як гарненько сидите? 

-Ось так! 

- Молодці. Дякуємо вам. 

- Ох, як здорово ви грали, ой як у вас в гімназії  весело і цікаво! А можна нам 

залишитися у вашій гімназії? 

- Ой, а хто це до нас поспішає? 

Вибігає і танцює Сонячний зайчик. 

- Це сонячний зайчик,  

  

- Доброго дня, діточки, 

Дівчата і хлопці! 

Я  прийшов до вас веселитись, 

 Встаньте, діти, всі чимшвидше. 

 

Сонячний зайчик показує рухи, діти повторюють за ним.  

 

Стане відразу нам світліше. ---- Руки вгору. 

Я завжди зі світлом дружний  ---- Руки в сторони. 

Якщо сонечко в вікні, 

Я від дзеркала, від калюжі 

Пробігаю по стіні ----- Біг на місці. 

Стриб-скок, 

Стриб-скок ---- Стрибки. 

Зі стіни на стелю---- Руки в сторони. 



З стелі в віконце---- Руки вгору. 

Я - дарунок сонця. -----Руки вперед. 

А тепер давайте пограємо: спробуйте зловити мене. 

Закрийте очі ----- Закривають очі. 

Підніміть вгору обличчя. ----- Піднімають вгору обличчя. 

Стриб - і я у вас на обличчі. 

Погладьте мене долоньками -----. Гладять обличчя долонями. 

Скік - і я вже стрибаю на вашому 

носику.----- Гладять ніс. 

 А тепер я біжу по ваших 

рум'яних щічках. 

Ловіть мене! ----Гладять щоки. 

Стрибаю до вас на лобик. -----Гладять лоб. 

Зловіть мене! 

А ось і не спіймали! 

Я вже на вашій шийці. 

Шукайте мене там! -----Гладять шию. 

- Молодці,  діти! Ви справжні друзі Сонця! Частіше милуйтеся сонцем, посміхайтеся 

йому і повторюйте добрі ласкаві слова. 

Сонячний зайчик. А зараз стаємо всі разом і  станцюємо танок для сонечка.  

 -    

- Так, друзі, нам потрібно мандрувати далі у нас ще багато справ. 

- Але ви повинні нам пообіцяти, що будете виконувати всі правила. Перше правило 

гарно вчитись. Обіцяєте? 

 - Друге правило – трудитись. Обіцяєте? 

- Бути чесним і правдивим – третє правило у нас. 

- Бути другом незрадливим. Ти за всіх, за тебе – клас. Обіцяєте? 

- П’яте правило – читати, Малювати і співати. Гратися з товаришами 

І дружити з малюками. Обіцяєте? 

- Шосте правило, малята, На уроках не жувати. Не розмовляти і не спати. І 

домашні всі завдання  На 12 готувати.Обіцяєте? 

- Сьоме правило говорить: Щоб навчались ви сумлінно І поводились відмінно. 

Щоб батьки могли радіти,  Що такі в них гарні діти. 

- А зараз як на справжньому дні народження випускники гімназії підготували для 

вас солодкі подаруночки. 

- ------------------------------------------------- 

- Дякуємо і запрошуємо до своїх класів.             


