
                      Сценарій випускного свята  

                           «Чекає школа нас» 
                   Для старшої  логопедичної  групи «Намистинка» 

                       

Програмовий зміст: виховувати  засобами музики морально-етичні 

почуття,створити  святкову атмосферу в дитячому колективі. 

Удосконалювати творчі навички дітей (вміння красиво і ритмічно рухатись 

під музику, виразне виконання пісень,віршів). 

Формувати художнє чуття ,естетичний смак. 

Розвивати музичні та акторські здібності малюків. 

Реквізит: гелєві кульки, дзвіночки,м’які іграшки для таночку,парасолька для 

Оле-Лукойє, рюкзаки та шкільні  речі  для гри. 

Дійові особи:  
Дорослі:Оле-Лукойє ,Білосніжка ,Карлсон. 

Діти: діти-ведучі , Незнайка,гномики(вихованці мол.гр.) 

 

                                        Хід свята 

Під музику до святкової зали заходять вихователі і діти-ведучі. 

Ведуча 1 : Шановні мами і тата, дорогі бабусі і дідусі! Сьогодні ми всі трохи 

сумуємо, тому що настав час розставання. Незабаром для наших випускників  

продзвенить перший шкільний дзвоник. Позаду залишилися дні, наповнені 

цікавими подорожами у світ незнаного, нерозгаданого; дивовижні відкриття, 

які допомагали нашим дітям щодня, крок за кроком пізнавати навколишній 

світ і себе самого в ньому. Попереду непроста дорога у світ дорослого 

шкільного життя. 

Ведуча-дівчинка :  Тонесенькі косички, сумні тривожні личка. 

                Такими в дитсадок прийшли ми  в перший раз. 

                 Маленькі, мов курчатка , лякливі, мов зайчатка. 

                Колись давно були ми, та вже до школи час! 

Ведуча 2 :   Сьогодні  урочисте  свято в нас, воно буває лише раз. 

Схвильований дуже  дитячий садок – до школи своїх проводжає діток. 

Ведучий-хлопчик:   Усмішками ясними сяє наш зал, 

                 Розпочинаємо … 

Разом :  Наш випускний бал!! 

(Під музику парами заходять випускники з кульками, утворюючи півколо). 

1 д.  Є одна країна в світі, іншої вам  не знайти. 

 Не позначена на карті – розмір дуже вже малий. 

2 д.  У країні тій порядок, заправляють дітлахи. 

 Досить з вас уже загадок. Здогадались, про що ми? 

3 д.  Ну звичайно ж, всі впізнали наш садочок дорогий! 

 Були колись ми малюками, а тепер – випускники! 

4 д.  Прийшов сьогодні вже той час, який всі так чекали. 

 Зібралися в останній раз у затишному залі. 

 



5 д.  Завжди у дні останні травня хвилюються працівники - 

 Садок дитячий проводжає своїх дітей-випускників. 

6 д. Прощавай, садок дитячий! Ми йдемо у перший клас! 

 Усім працівникам «Спасибі», не хвилюйтеся за нас. 

7 д. Все, чого ви нас навчили, пам'ятаємо завжди. 

 Знаємо, нас тут любили, як у казці ми жили. 

Пісня «Що таке наш дитсадок?». 

1 д.  Вересень прийде до нас золотий, ми прощаємось з літом. 

 Будемо вперше до школи іти, зошити візьмемо й квіти. 

2 д.  І посмішки нас проводжають, і  всі довкола  нас вітають, 

 Бо зранку до школи в перший клас йдемо ми перший раз. 

3 д.  Кличе всіх дзвінок веселий в світлий і просторий клас! 

 Дитсадок в цвіту вишневім проводжає в школу нас! 

4 д.  Він дзвенить так малиново, сповіщає навкруги: 

         «Першокласники ідуть до школи, це – вчорашні малюки» 

Пісня «Шкільна полька» (із дзвониками).Діти сідають на стільчики. 

Під музику до зали заходить Олле Лукойє з парасолькою. 

О.Л : Я вітаю в залі всіх, і дорослих, і малих ! 

Любо глянути старому  як прибрались малюки.  

( До гнома підбігають хлопчик і дівчинка  ведучі)  

Хлопчик-ведучий: Здрастуйте, шановний гноме ,нам до школи восени  

Дівчинка-ведуча: Хочемо чарівну казку із собою взяти ми.  

О.Л. До школи кажете? О, то це ж чудово! Звичайно, вам і в школі будуть 

потрібні казки, а до того ж ви самі будете їх читати. Ото ж, ви звернулися до 

кого слід. Знаєте хто я такий? Я не звичайний гном, я – казкар Олле Лукойє. І 

у мене є гарна помічниця – чарівна парасолька. (показує). Я розкриваю цю 

парасольку над гарними і слухняними дітьми  вночі, коли вони сплять, і 

показую цікаві сни. А сьогодні на святі моя парасолька допоможе вам 

потрапити в казку, і зустрітися з різними героями, які також, сподіваюсь, не 

захочуть полишати вас в школі.   

Щоб назавжди цей день запам'ятали  і дорослі й діточки малі, 

До нас сьогодні завітали  оці герої чарівні.  

Парасолько, покрутись ,казко, казочко, з`явись!( Гном крутить парасольку)  

Зустрічайте: Білосніжка зі своїми  братами. 

З'являються діти молодшої групи-„гномики",вихователь-Білосніжка. 

1 малюк:  Ми веселі чоловічки,  хоч і зростом невеличкі 

                  Наш девіз: як взявсь за діло, то роби його уміло! 

2 малюк:  Ми бажаєм щиро вам,  всім майбутнім школярам. 

                   Ви навчайтеся всі гарно.  Не підводьте ваших мам! 

3 малюк:   Не лініться, не пустуйте, не втрачайте голови. 

                   Не сваріться, пам’ятайте:нам взірець в усьому – ви! 

4 малюк:  Нам і весело і сумно, та прощатися пора. 

                   Будьте добрі і розумні, в добру путь вам, дітвора! 

6 малюк:  Ми вас будем пам‘ятати і від менших діточок 

                   Хочем вам подарувати пісеньку-танок! 



Пісня-танок»Вітання» 
Ведучий хлопчик: Хай пісні веселі линуть, не сумуй без нас садок! 

Ведуча-дівчинка :  І виховуй нам на зміну, цих маленьких діточок. 

Ведучі пригощають цукерками,діти молодшої групи виходять. 

О.Л : Парасолько, покрутись ,казко, казочко з`явись! 

( Гном крутить парасольку)  

Під музику з‘являється Незнайка з м’ячем. 

Ведуча1:  -Ти хто? 

Незнайка:- Не знаю. 

Ведуча1:-Як це? 

Незнайка:Не знаю – слово є таке, і серце не лоскоче.  

                  Не чарівне, зате легке!  Не знаю і не хочу!  

                  Не знаю – як, не знаю – де, нічого я не знаю.  

                  Від чого дощ і сніг іде- я  й знати не бажаю.  

                  Ну, не бажаю, от і все!  Тому  Незнайкою звати мене!.  

Ведуча1:- Бідна дитино! І як ото незнайком таким бути, нічим не цікавитися, 

нічого не знати? Може ти і не землянин, а з іншої планети? 

Незнайка:- Не знаю. 

Ведуча1:- Та ти розкрий очі і подивися навколо себе. Світ такий , як казка, 

дивовижний, незвичайний, чарівний і у ньому стількиє питань, стільки 

незвіданого, цікавого, що дух захоплює.Наші випускники  тобі розкажуть, як 

цікаво жити на цій землі. Вони про все на світі питають, пізнають світ, у 

якому живуть, вчаться, творять, думають. Вони в нас справжні  Знайки. 

Незнайка: Я все зрозумів! Я хочу  теж всьому навчитися!Візьміть і мене до 

школи! 

Ведуча1:Залишайся з нами на святі  

                 Щоб разом до школи дітей проводжати.  

Незнайка:-Дякую! 
 Подорослішали всі, вже до школи нам пора. 

 Нас вітають всі довкола і радіє дітвора. 

 Та здається так мені, ніби іграшки сумні. 

 В школу вже ми вирушаєм,  в дитсадку їх залишаєм. 

«Танок з іграшками.» 

О Л. : Парасолько, покрутись ,нова, казочко ,з`явись! 

Під музику з’являється Карлсон ,співає пісню. 

Карлсон: Я на даху собі сидів ,але почув веселий спів ! 

                 Отож , мерщій сюди на свято я прилетів до вас, малята.  

 Запрошую всіх вас на веселу прогулянку, полетимо до мене в 

гості,пограємося,поїмо чогось солоденького, а потім всі разом будем 

збиратися до школи. 

Ведуча 1: Вибачте будь-ласка! По перше, хто ви такий?А  по друге, хіба  

 ми надсилали вам запрошення на наше свято?  

Карлсон (здивовано): Та що ж це діється! Виходить, що без запрошення я не 

можу прилетіти і провести  у 1-й клас малюків?  



Я – найпопулярніший у світі Карлсон, найвродливіший і найрозумніший!  

Ведуча1: Ой, Карлсоне! Як же я раніше тебе не впізнала! Не ображайся, 

краще залишайся з нами на святі, а якщо хочеш, підеш з нашими дітьми до 

школи.  

Карлсон: ( кривиться )  Я, найрозумніший і найкмітливіший Карлсон у світі 

не піду до школи, бо у мене вже є атестат про закінчення аж 4 – х класів! 

(пишається собою ). Я навіть вірші про школу пам’ятаю. Ось послухайте:  

Вранці в школу йде буквар  

В нього новий є школяр ! 

І на перший на дзвінок  

Кличе школярів урок!!!  

Ведуча1: Ну і насмішив же ти нас! ( Карлсон ображається ). Спробуй ще 

раз, а наші діти тобі допоможуть!  

Вранці в школу йде . . .(діти продовжують)школяр!  

В нього новий є . . . .(діти продовжують )буквар ! 

І на перший на . . . .(діти продовжують ) урок ! 

Кличе школярів . . . .(діти продовжують )дзвінок!!!  

Ведуча1: Карлсоне, скажи будь ласка, який урок в школі тобі найбільше 

подобався: математика або читання, малювання чи фізкультура?  

Карлсон: Я любив . . . Я любив . . . урок . . . ПЕРЕРВА!!!  

Я, найвеселіший Карлсон у світі запрошую всіх на веселу перерву! 

(Дзвонить) Перевірю, чи готові ви до школи!  

Ігра-естафета:  «Збери  рюкзак.»  

Карлсон: Бачу, ви чудово підготувалися до школи. Та мені вже час 

повертатися на свій дах. Бажаю вам успіху! 

О.Л.: Закінчились мої казки  вже настав прощання час ! 

        Але нас не забувайте в  школі згадуйте про нас! ( О.Л. і Карлсон йдуть )  

Ведуча 2: Гарно всім було на святі , кожен грався і радів  

Діти хочуть ще сказати на прощання  кілька слів.(Під музику вибігають діти) 

Дитина: 1.Скінчились безтурботні роки, і  скоро нам до школи йти.  

Слова подяки на прощання  усім ми скажемо свої.  

2д:Є на світі добрі люди  і ,як ангели, вони  

Все життя своє з любов`ю  завжди поряд із дітьми.  

3д:.Вихователі і няня, музикант і повара,  

Методисти й кастелянна, завхоз, прачка, медсестра.  

4д:Сторожа, кухпрацівниці, тесляр і бугалтера.  

Ми усіх вас дуже любим і  бажаємо добра!  

5д:Є ще справжня королева, ніби фея чарівна,  

Всі турботи, всі проблеми  всі роки несла вона.  

Зберігала наш садочок від негоди і біди,  

Тож завідуючій нашій будем вдячні ми завжди! 

6д: Усім, хто в дитячім садочку малятам  дарує щасливі і радісні дні , 

     Прийміть же від нас найщирішу подяку, пісню і усмішки наші ясні! 

Пісня «Бажаємо добра».  



Ведуча 1: Слово для привітання надається завідуючій дошкільним закладом 

–Якименко Наталіі Іванівні.  

Слово завідуючій .  Вручення атестатів. 

Ведуча 2:Випуск із дитячого садка – велика подія у вашому житті, наші 

дорогі діти. Тепер вас будемо навчати не ми, вихователі, а шкільні вчителі. 

Але тато і мама завжди поруч з вами. І сьогодні ваші батьки хочуть привітати 

майбутніх школярів.  

Слово батькам. 

Ведуча 1:Сьогодні- незвичайне свято,свято сповнене сюрпризами і 

несподіваностями.Тому,шановні гості,випускники,  на Вас чекає ще один  

музичний сюрприз!(Під музику вибігають дівчатка.) 

1дівчинка:Татова любов-як літній день,пахне  квітами,хлібом,споришами! 

                    Не знайти такої Вам ніде,-ну,хіба що на долонях мами! 

2дівчинка: Татова любов,як джерело,чиста,світла ,п’ю і не нап’юся. 

                     Ще такої в світі не було,- ну,хіба що  ув очах  матусі! 

3дівчинка:Татова любов-немов меди,солодко від неї,аж не йметься. 

                   Спробуй ,ще таку десь віднайти,-ну,хіба що в материнським серці! 

4дівчинка:Татова любов,мов океан,де-ні дна,ні берега земного… 

                    В неї,справді,виміру нема,бо вона,як в матері,від –Бога! 

Танок «Тато і донечка» 

Ведучий-хлопчик:   Останні деньки у садочку минають, 

                                     Ви нас проводжаєте- в школі чекають. 

                                     Щодня не прийдемо сюди залюбки,  

                                     Погратися в групі,послухать казки... 

Ведуча-дівчинка:Та знаєш,садок нас запросить на свято, 

                                І в будні чекатиме нас. 

                                Ми будем завжди всіх нас пам ятати, 

                                А ви... пам ятайте про нас! 

Пісня «Прощавайте!»(роздати кульки) 

Вихователь1: Життя – це таємнича книга, і скільки в ній незвіданих доріг! 

Ти озирнешся і помітиш, як швидко пролетів за роком рік. 

Щоб в житті тільки щастя ви мали і садочок свій не забували. 

Хай збуваються всі ваші мрії і здійсняться батьківські надії. 

Вихователь2:  Летіть, пташенята, в доросле життя,де є на шляху перешкоди. 

Хай буде щитом вам батьківська рука. Щасливої вам дороги! 

А ви, мами наші милі, бережіть тепло рідного порогу. 

Проводжаючи своїх дітей із дому, рушниками простеліть їм дорогу. 

Діти з кульками виходять із зали на останню прогулянку алеями дитячого 

садочку. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

  


