
                      Сценарій випускного свята «Фільм,фільм,фільм» 

                            Для старшої групи «Зірочка» 

                

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,клітка з кішкою 

Матильдою,простирадло «привид»,швабра,відро,букви для гри. 

Дійові особи: діти ведучі,Фрекен Бок,Карлсон. 

                                        Хід свята 

Під музику заходять діти  ведучі  

Ведуча : Ну от і все,настав цей час,якого всі чекали,- 

               Зібрав садок востаннє нас у цій святковій залі! 

Ведучий:  Приємно як! Гостей багато! Завітали всі на наше свято! 

                  Тож радо всіх дітей вітайте у перший клас їх проводжайте! 

Ведуча : Сьогодні особливий день – останній, трішечки сумний! 

                До зали просимо малечу на наш чудовий випускний! 

Ведучий :Увага, увага! Свято розпочинаємо ! 

                 І наших випускників оплесками вітаємо! 

Під музику заходять парами діти з кульками, утворюють півколо. 

1д:Дитячий садочку,краіно добра! 

     Шкода,що з тобою прощатись пора! 

2д: Ми в стінах твоіх зростали, як в казці, 

      Здорові,щасливі в любові та ласці... 

3д: Ми всі тут ,як квіти ,в віночок сплелися 

       І в дружню велику родину злилися. 

4д: Це Ти нас здружив і усіх об’єднав! 

      Ти нам дивосвіт усім показав. 

5д: Опікун Ти для нас-бо про  нас усіх дбаєш! 

      Як мама і тато Ти нас доглядаєш. 

6д: Наша друга домівка!Ти наш оберіг! 

      Як же зможем забути твій рідний поріг?! 

7д: А майданчик?Доріжку що до тебе веде? 

      Ми не зможем  забути ,садочку ,тебе! 

8д: Прощавай же,прощавай же ,наш веселий  рідний дім, 

      Час прийшов тебе лишати –нам пора до школи всім! 

9 д: Тож хай пісня починає бал чудовий випускний. 

       Ми для тебе заспіваєм, наш садочок дорогий! 

Пісня «Наш дитсадок» 

10 дитина: Вересень прийде до нас золотий, ми прощаємось з літом. 



                     Будемо вперше до школи іти, зошити візьмемо й квіти. 

11 дитина: І посмішки нас проводжають, і  всі довкола  нас вітають, 

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

12 дитина: Кличе всіх дзвінок веселий в світлий і просторий клас! 

           Дитсадок в цвіту вишневім проводжає в школу нас! 

13 дитина: Він дзвенить так малиново, сповіщає навкруги: 

          «Першокласники ідуть до школи, це – вчорашні малюки» 

Пісня «Перший дзвоник» (із дзвониками)  

14 дитина: Дзвінко музика лунає і на вальс усіх скликає 

                    Закружляєм у таночку ще останній раз в садочку. 

15 дитина: Вальс прощальний, він печальний 

           Зачарує нас усіх. 

16 дитина: Вальс прощальний, проводжальний, 

            Легкий смуток в вальсі тім. 

Таночок «Вальс» (потім сідають на стільчики) 

Під музику виходять ведучі. 

Ведучий :  Здається лише вчора були ми малюками, 

          На ручках нас несли в садок дитячий  мами. 

          Звичайно, за роки ми добре підросли, 

          І нині всі, хто в залі є - уже випускники. 

Ведуча :   Ми не просто випускний бал готували, 

         Всі роки ми художній фільм знімали. 

         І  сьогодні відбудеться презентація, 

                  Сподіваємось на шалені оваціі! 

Ведучий : Фільм створювали чотири роки. 

                   І ви побачити наші творчі кроки! 

Ведуча : І зараз ми пропонуємо найцікавіші кадри нашого фільму.. 

      Отже, кадр перший – ностальгічний.(хлопають ) 

Забігають під музику малюки – діти молодшої групи. 

1 малюк: Ми, малята-малюки, вас вітаєм залюбки, 

                 Ви про нас не забувайте, носики не задирайте. 

2 малюк: Вчіться добре, не лінуйтесь,  

                 Стать дорослими готуйтесь. 

3 малюк: Переходьте з класу в клас  

                 І чекайте в  школі нас. 

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 : Нами будете пишатись - обіцяємо навчатись 

                 Так, як нині побажали, щоб за це нас шанували. 

                 Вам же ,друзі-малюки, наші іграшки, ляльки. 

                 Ось вони, беріть їх, грайтесь і цукерочками  пригощайтесь. 



Ведуча:   Хай пісні веселі линуть, не сумуй без нас, садок! 

                І виховуй нам на зміну, цих маленьких діточок. 

(Ведучі пригощають цукерками,діти молодшої групи виходять) 

Ведучий :А тепер кадр другий: кінопроби!(хлопають) 

Під музику входить Фрекен Бок. У неї в руках клітка з кішкою 

Ф.Б.: Здрастуйте. Вам потрібна вчителька для малюків? Отож-це я  ! Проте  я 

не вчителька  , а домоуправителька- мадам Фрекен Бок! А це- моя 

улюблениця -Матильда! 

Вихователь: Здрастуйте! 

Ф.Б.: А це ваша квартира? Квартира підходяща. Навіть рояль є. Дуже люблю, 

знаєте, усякі симфонії пограти. 

Вихователь: А це наші діти. 

Ф.Б.: Це що, всі ваші діти? І їх усіх я повинна виховувати? Ніколи не 

пробувала таку купу дітей виховувати відразу! Я буду з кожним працювати 

індивідуально. Ну, добре, ідіть у справах, шановна, не заважайте мені 

виховувати дітей. Ну щож,займемося вокалом. А ви відійдіть (говорить 

музичному керівникові), не заважайте дітей виховувати. Діти, співайте: ля-ля-

ля. (Натискає на одну клавішу) А тепер з акомпанементом: "Відцвіли вже 

давно хризантеми в саду" (грає двома руками по басах що попало й співає). 

Діти, я вас зовсім не чую, співайте із мною. Вам що, ведмідь на вухо 

наступив? Ваші діти зовсім не вміють співати. 

Вихователь:  Наші діти чудово співають. От послухайте. 

Пісня «Дитинство» 

Ф.Б.: Матильда, ти це чула? Неподобство якесь. Ану ж бо всі швиденько 

сіли, руки на коліна, не рухатися, очі закрити! І поки не прийде ваша мама, 

тобто я ,усім спати! Матильда! Пішли в супермаркет.  

(Під музику Фрекен Бок іде). 

Вихователь: Діти, що ж ви сидите? Ну не будете ж ви спати на випускному 

балі ? Потрібно діяти! Я знаю, хто нам допоможе. Нам допоможе Карлсон. 

Варто тільки подзвонити в дзвіночок, і він прилетить до нас.  

(Дзвонить в дзвіночок) 

Під музику залітає Карлсон 

Карлсон: Здрастуйте, діти. Ви мене кликали? 

Вихователь: Врятуй нас, Карлсон, ця домомучительниця наказала всім дітям 

спати. 

Карлсон: Спокій, тільки спокій. Я проти подібних методів виховання. Адже я 

кращий у світі педагог. А давайте трішки  повеселимося! 

(музика) Ой,здається, Фрекен Бок вертається!Зараз я ії провчу! 

Під музику в зал заходить домоуправительниця з покупками. Карлсон одягає 

простирадло –привід. 

Карлсон: Увага, увага, у нашім місті з'явилася страшна примара. Вона 

харчується тільки домоправительками, інших громадян просимо не 

хвилюватися! 

Ф.Б.: Матильда, ти чула? Мене хочуть з'їсти! 

Під музику вибігає Карлсон, одягнений у простирадло із відром і шваброю, 



бігає навколо домоправительниці, стукає 

Ф.Б.: Допоможіть! Караул! (бігає від примари,) 

Карлсон: Куди ж ви? Я так не граю. 

Ф.Б.: Врятуйте, допоможіть! 

Карлсон: Дозвольте представитись. Краща у світі примара, дика, але 

симпатична. 

Ф.Б.: Ви мене з'їсте? 

Карлсон: Так, з’їм , якщо ви не перестанете виховувати бідних дітей. 

Ф.Б.: А хто ж їх буде виховувати?  

Карлсон (знімає із себе простирадло): Карлсон, кращий у світі фахівець із 

виховання дітей. 

Ф.Бок робить вигляд ,що  зомліває. 

Карлсон: Мадам, ну не зомлівайте, так нечесно, я запрошую вас на танго. 

♫ Карлсон і Фрекен Бок танцюють «Танго» 

Ф.Б: Діти, я дуже рада, що для вас  знайшовся такий розумний, симпатичний 

гувернер. Я думаю, що тепер ваші батьки будуть спокійно працювати, не 

хвилюючись за вас. Що ж, а нам з Матильдою пора. До побачення, милі діти! 

(іде, пританцовуючи). 

Карлсон: В такий урочистий момент хочеться сміло  поздоровити вас, діти, із 

закінченням дитячого садка й побажати вам усього самого.... солодкого, 

смачного, і якнайбільше. І не забудьте наступного разу припасти для мене 

банку варення. 

Вихователь: Дорогий Карлсон, ти щось не те говориш. 

Карлсон: А що ще можна побажати в такий знаменний день? 

Вихователь: Добре вчитися, займатися, не лінуватися, щодня оцінку "12" на 

уроках одержувати. 

Карлсон: На перерві їсти цукерки,  морозиво  й пиріжки. А так можна? 

Вихователь: Так, на перерві можна відпочити й підкріпитися, потанцювати 

й навіть пограти. 

Карлсон: От супер. Тоді кадр третій – ігровий! 

Гра «Склади слово» 

(діти складають із букв словосполучення «Добридень,школо») 

Карлсон: А тепер мені пора додому, на дах. Якщо ви засумуєте, я обов'язково 

прилечу, адже я кращий у світі друг. 

Карлсон під музику летить, діти машуть руками йому вслід 

Ведуча:    Наступний кадр нашого фільму- сумний і ліричний.(хлопають) 

Ведучий : А ще  танцювальний і музичний. 

Вибігають діти.  

1 дитина: У день незабутній, як мрія, далекий,  

                    Колись малюками прийшли ми до вас.  

2 дитина : Минули літа, наче в небі лелеки,  

                    Ось ми, вже дорослі, йдемо в перший клас. 

3 дитина :. Я букварика вивчаю, не до іграшок мені, 

                     Всі їх в кошик позбираю, подарую дітворі. 



4 дитина :.  Прощавайте, мої лялечки, мої зайчики й ведмедики. 

                      Прощавайте, мої котики, і слухняні, і «вередики». 

5 дитина :  Малюкам ми вас лишаємо – з ними будете ви гратися. 

                      А ми в школу поспішаємо – бо прийшла пора прощатися! 

 Танок "Прощавайте  , іграшки"  
Ведуча: Ні хвилинки відпочинку!Підіймайтесь,дітвора! 

               На англійську,на англійську  вирушить усім пора 

Ведучий: Як ви зрозуміли ,шановні глядачі,наступний кадр 

                "По англійськи розмовляю-і  читаю,і співаю"..(хлопають) 

Сценка «Репортаж»(англійська) 

Ведуча:  Кадр останній – титри,він прощальний, (хлопають) 

               І тому такий печальний! 

Ведучий : Дозвольте представити вам творців нашого фільму. 

Генеральний продюсер, завідувачка дитячим садком № 14 Якименко Наталія 

Іванівна! 

1 дитина: У Наталії Іванівни  справ завжди багато 

                    Дбає про садок вона в будень і у свято. 

                    Ми ій всі вдячні за доброту і ласку, 

                    Бо це вона створила наш садок,як казку!               

Ведуча: Сопродюсери  нашого фільму, методисти: Галина Миколаївна та 

Валентина Іванівна! 

2 дитина:  Так багато треба знати методистам у садку: 

                     Педагогіку ,культуру, логіку і фізкультуру! 

                     Головне,щоб це робити-малюків треба любити! 

Ведучий :   Режисери -це наші вихователі:Наталія Володимирівна і Світлана 

Миколаївна ! 

3 дитина:  Вихователі наші, зібрались ми нині,  

                    Щоб дяку і шану віддати вам всім.  

4 дитина:  За ласку, за мудрість, бо в кожній дитині  

                    Ви частку душі залишили навік. 

Ведуча: Помічник режисерів- наша дорога помічник вихователя!  

              Що б ми робили під час зйомок, якби не вона!  

5 дитина:   Дуже чисто в групі нашій, все там сяє і блищить, 

                     Бо це Людмида Леонідівна без роботи не сидить. 

                     Люблять її всі малята - наші хлопчики й дівчата. 

                     І за все спасибі їй – няні нашій  дорогій: 

Ведучий :   Сценарист, постановник, музичне оформлення - музичний 

керівник –Вікторія Олександрівна! 

6 дитина:   Надовго ми запам’ятаєм усі свята, що у садку були. 

                     Багато праці ви вкладали, щоб радісно вони пройшли. 

                     Пісень веселих для нас грали, нам сумувати не давали 



                     І вчили гарно танцювати – спасибі хочемо сказати. 

Ведуча: Підготовка каскадерів – інструктори з фізичної культурі,фітнесу  та 

плаванню. 

7 дитина:   На зарядку у садочку ми приходили щодня! 

                     Плаванням займались й фітнесу навчались! 

                     Сильними й здоровими зростали, 

                     Про хвороби забували! 

 Ведучий :   Консультант по іноземних мовах – Катерина Олександрівна! 

8 дитина:  Іноземна – дивна мова, так потрібна зараз всім, 

                    Саме в ринкових умовах, особливо – молодим! 

Ведуча:Створення сприятливої психологічної атмосфери – Тетяна 

Володимирівна! 

У перервах між зйомками наших артистів приводила в життєвий тонус наші 

медсестри. 

9 дитина:   У нас уважні медсестрички, тому веселі у всіх личка, 

                     Щоб росли ми й не хворіли, - вітамінки нам носили. 

Ведучий :  Смачно й вчасно годували наших артистів кухарі . 

10 дитина: Спасибі усім, хто на кухні працює,  

                     Компоти нам варить і каші  готує. 

                     Спасибі нашим поварам, 

                     Вони не дали схуднуть нам. 

11 дитина:  Є в садочку завгосп у нас – дбає теж вона про нас. 

                     Як хазяйським оком гляне – і порядок скрізь настане. 

Ведуча: Художник по костюмам – Любов Григоріївна. 

12дитина:    За те, що на свята гарненькі ходили,  

                       Ми дякуєм їй за руки умілі. 

                       Костюми, гардини, місця для дозвілля –  

                       До всього доклала вона зусилля.  

Ведучий :  Оператори  машинного прання – ... 

13 дитина:  Пралі нам білизну прали, гарненько постіль прасували, 

                      Спасибі, наші дорогеньки, що ми завжди були чистенькі. 

Ведуча : Випускники Вам всім вітання посилають, 

                Веселу пісню для Вас починають! 

Пісня «А ми бажаємо Вам щастя » 

Ведуча:От і підійшов до кінця наш фільм. Ми показали вам самі цікаві 

фрагменти нашого кіно. І виявилося, що сама щаслива країна та, де стільки 

років ми жили весело й безтурботно! 

Ведучий :  Де ми не будем, не забудем наш дім дитячих літ. 

                    Звідусіль дороги і стежини ведуть в широкий світ! 

Вихователь: З 1 вересня, ви дорогі артисти, почнете зніматися в новому 

фільмі, який буде називатися "Шкільні роки". 

Ми від душі бажаємо вам, щоб до кінця зйомок того, іншого фільму, ви 

залишилися такими ж щасливими, добрими, здоровими, люблячими. 

 



 Вихователь: А тепер я хочу надати слово генеральному продюсеру нашого 

фільму  - Наталії Іванівні Якименко. 

(Привітання завідувачки, вручення альбомів, подарунків дітям). 

Вихователь: А зараз ми надамо слово нашим друзям і спонсорам, нашим 

головним помічникам , які підтримували нас у всіх наших починаннях і 

добрих справах. Вам слово, шановні батьки.  

Слово батькам. 

Танок«Тато і донечка» 
Під  музику вибігають хлопчик і дівчинка. 

Ведучий :   Ось і настала хвилина прощання, нібито було все уві сні 

Мами і тата дитяток-маляток  начебто вчора сюди привели. 

Ведуча:А нині дивіться,які ми великі, 

Розумні та вічливі йдемо від вас. 

Сховайте в хустинку маленьку сльозинку, 

Ми йдемо в далеку дорогу в цей час 

Пісня «Прощальная»  
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. 

 

 


