Сценарій випускного свята «Прощавай, садок дитячий!”
(старша група)
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 2. Тонесенькі косички, сумні тривожні личка.
Такими в дитсадок прийшли малята в перший раз.
Маленькі, мов курчатка; лякливі, мов зайчатка.
Колись давно вони були….. та вже до школи час!
Ведуча 1. Сьогодні урочисте свято в нас, воно буває лише раз.
Схвильований дуже дитячий садок – до школи своїх проводжає діток.
Ведуча 2. Усмішками ясними сяє наш зал,
Розпочинаємо …
РАЗОМ: НАШ ВИПУСКНИЙ БАЛ!
(Під музику парами заходять випускники з кульками, розходяться, 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.

І завітали в садок гості, батьки прийшли і вся рідня.
Щоб провести нас до школи і побажати щастя нам.

7 д.

Прощавай, садок дитячий! Ми йдемо у перший клас!
Усім працівникам «Спасибі», не хвилюйтеся за нас.

8 д. Все, чого ви нас навчили, пам'ятаємо завжди.
Знаємо, нас тут любили, як у казці ми жили.
Пісня «Садочок наш, садок».
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1 д.

Вересень прийде до нас золотий,
Ми прощаємось з літом.
Будемо вперше до школи іти,
Зошити візьмемо й квіти.

2д.

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!

4д.

Він дзвенить так малиново, сповіщає навкруги:
«Першокласники ідуть до школи, це – вчорашні малюки»
Пісня «Перший дзвоник» (із дзвониками)

Ведуча 1. Ми дітей своїх сьогодні
Проводжаєм в перший клас.
Ведуча 2. Подаруйте на прощання
Друзям всім дошкільний вальс.
1 д.

Вальс прощальний, він печальний
Закружляє нас усіх.

2д.

Вальс прощальний, проводжальний,
Легкий смуток в вальсі тім.
Таночок «Вальс» (потім сідають на стільчики)
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.

1д.

2д.

Ми не просто випускний бал готували,
Всі роки ми художній фільм знімали.
А сьогодні відбудеться презентація повнометражного
Пізнавально-розважального музичного фільму.

3д.

Фільм створювали чотири роки.
За цей час змінювалися режисери, акторський склад.
І зараз ми пропонуємо найцікавіші кадри нашого фільму..
Отже, кадр перший – ностальгічний.
(Забігають під музику малюки – діти молодшої групи).
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1 малюк:

Добрий день вам, добрий день!
Вас вітаємо в цей день!
Не дивіться, що малі, ви самі були такі!

2 малюк:

Ми – веселі малюки,
Привітати вас прийшли.
Ви до школи поспішайте
Та садок не забувайте.

3 малюк:

Вихователі вас вчили,
Щоб були завжди ви милі,
Виховані, чемні дуже,
Не забудьте про це, друзі.

4 малюк:

Ще навчили працювати,
Один одному допомагати.
Малюків не ображати,
А дорослих поважати..

5 малюк:

Та прийшла пора прощатися,
Будете у школі ви навчатися.
Ми бажаємо, що ви всі
Відмінниками були.

6 малюк:

Ми вас будем пам'ятати
І від менших діточок
Хочем вам подарувати
Пісеньку-таночок.
Пісня «Вітання малюків»

Випускник:

Друзі! Щире вам спасибі, не забудемо наказ.
По цукерочці сьогодні приготували ми для вас.
Іграшки в садку лишаєм. Не ламайте, бережіть.
Скоро й вас візьмем до школи, тільки трошки підростіть.

(Випускник дарує цукерочки, малюки під музику виходять із зали).
1 д.

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.

2 д.

Так, дійсно, бо прийшов час
Показати другий кадр.
Це кадр ліричний, він танцювальний і музичний.
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Таночок «Прощання з іграшками».
1 д.

Кадр третій – оптимістичний.
В садку нас вчили все живе любити,
Зла і кривди нікому не робити.

(Вибігають 5 дітей: сонце, пташка, квітка і 2 дітей)
Пташка:

Спитала птаха в сонця в прозорій вишині
-Де небо найчистіше? Де краще жить мені?

Сонце:

А сонце усміхнулось:
-Ми як одна сім'я,
Коли щасливі всі птахи,
Щасливе з ними й я.

Квітка:

Спитала квітка в сонця:
-Коли мені цвісти?
Щоб ти для мене тепліше світило з висоти?

Сонце:

А сонце усміхнулось:
-Ми як одна сім'я.
Коли щасливі квіти, щасливе з ними і я.

Хлопчик:

Спитали діти в сонця:
-Як світ нам зберегти?

Дівчинка: Щоб в злагоді, у щасті
Жили і ми, і ти?
Сонце:

А сонце усміхнулось:
-Ми як одна сім'я.
Коли щасливі всі птахи, коли щасливі квіти,
Коли щасливі діти – щасливе з ними і я!

Хлопчик:

Завжди природу й дружбу берегти
Навчали нас в дитячому садку
Дівчинка: На знак вдячності за казку ту
Даруємо ми пісеньку дзвінку.
Пісня «Коник-стрибунець» ( з музичним інструментами)
Ведуча 1: Кадр четвертий нашого фільму - сюрпризний.
До нас гості на свято поспішають,
Ігри і сюрпризи для нас вони мають.
(Під музику зявляються 2 колуни-дорослі)
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1 клоун: (іронічно) Дивись. Чого це вони тут усі зібралися?
Причепурилися….Радісні такі сидять.
2 клоун: (задиркувато) То вони, мабуть, до школи хочуть…
1 клоун: Мабуть. Та вони ще не знають, що на них чекає у тій школі.
2 клоун: Ага, сидіти на у роках, писати, читати, рахувати, уроки робити.
І як оце хотіти йти до школи? Не розумію…
1 клоун (звертаючись до дітей): Невже ви так хочете до школи?
Випускники: Хочемо…
2 клоун: Тоді ми зараз перевіримо, чи готові ви до школи.
Якщо правильно відгадаєте усі наші загадки, тоді ми з вами
ще й у гру пограємо. А ні, то підемо геть..
1 клоун: Букві всі від «А» до «Я» на сторінках….. (букваря)
2 клоун: Дивись, які молодці. Ану мою загадку відгадайте…
Щоб олівець із стола не впав, заховай його в…. (пенал)
1 клоун: Які розумні! А що, спробуйте відгадати,
Олівець накреслить рівно, якщо в тебе є……(лінійка)
1 клоун: Та вони все знають….Так не цікаво..
2 клоун: Тоді давай перевіримо, чи батьки наших випускників готові разом з ними йти
до школи.
Всі альбоми, всі стільці розмалюють…. (олівці)
1 клоун: Ай-ай-ай… Що ж це ви дітей вчите стільці розмальовувати? Бачу, ваші діти
краще вас підготувались до школи. ..Ще одна спроба. Кожна мама має знати, що дитині
треба дати ручку, зошит у портфелик, і звичайно, ще й що….(щоденник)
2 клоун: А ось і неправильно (сміється) Щоденні великі та смачні бутерброди.
1 клоун: Щоб діти набиралися сил. Ну що ж, остання спроба дати правильну
відповідь.
На неї учні всі чекають, бо кожен в школі чітко знає:
Кінець уроку як настане, на неї дзвоник пролунає… Що це??(перерва)
2 клоун: Правильно. То ж тепер можна і в гру пограти.
А гра наша називається «Прикрашалки».
Ось ваша зала така святкова, яскрава, і ви такі красиві, святково одягнені.
А наші сонечка (показує) красиві, але не святкові. Треба їх прикрасити.
1 клоун: А прикрашати ми їх будемо за допомогою ось цих різнокольорових прищіпок.
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Необхідно 2 команди по 10 дітей
Гра-естафета «Прикрась сонечко».
1 клоун: Молодці. Які яскраві і красиві вийшли наші сонечка. Дякуємо вам, діти.
2 клоун: А тепер ми підем далі мандрувати, інших діток розважати. До побачення!
1 клоун: Успіхів вам у школі…Бувайте (виходять)
1 д. Кадр пятий – прощальний,
І тому такий печальний.
І зараз настала довгоочікувана митьЦеремонія вручення «Оскарів» усім працівникам нашого дитячого садка.
2 дитина:

Перша номінація «Моя друга мама».
У Наталії Іванівни спокою нема
Їй ніколи відпочивати.
У нас дітей у групі тридцять,
А в неї їх не зрахувати.
Усім увагу приділяє, усім вона допомагає.
Вона для нас усіх одна,
Вона як мама чарівна. (Вручення грамоти)

3 дитина

Наступна номінація – «Передова думка»
Так багато треба знати методистам в дитсадку:
Педагогіку, культуру, логіку і фізкультуру.
Головне, щоб це робити, треба всіх дітей любити.

4 дитина: Номінація «Перший наставник»
Нашим вихователям рідного садка
Щира подяка дружня й палка.
За ігри цікаві, за пісню дзвінку.
За те, що навчили усіх нас добру.
5 дитина: Номінація «Підтримка та опора»
Від світанку й до зорі догоджає дітворі.
То обід нам принесе, то у групі прибере.
Це, звичайно, наша няня.
Їй ці оплески весняні.
5 дитина: Наступна номінація «Смачніше не буває»
Коли ми йдемо у садочок,
То знають наші матері,
Що будемо ми завжди ситі
І здорові, як богатирі.
За це ми вдячні кухарям,
Готуйте й далі дітлахам.
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6 дитина: Номінація «Бажаємо здоров'я».
Повсякчас про нас всі дбали, вітаміни роздавали
І здоров'я берегли лікар і наші медсестри дорогі.
7 дитина. Наступна номінація «З піснею веселіше»
Музкерівник – це наш маестро,
Співати вчив і грать в оркестрі.
Ви розвивали наші таланти, казали часто компліменти,
То ж в вашу честь лунають ці аплодисменти.
8 дитина: Наступна номінація «Душевний спокій»
Все про нас психолог знає і в усьому допомагає.
Кого треба – угамує, комусь – настрій подарує.
Всіх у норму привела та до школи провела.
9 дитина: Номінація «В здоровому тілі – здоровий дух!»
На зарядку у садочку ми приходили щодня!
Плаванням займались, різним вправам ми навчались.
Сильними, здоровими всі ми зростали,
Про хвороби забували.
За науку ось таку – подяка фізруку і плавруку.
10 дитина: Номінація «Золоті руки»
Подяка щира і палка завгоспу нашого дитячого садка
За меблі, вікна, килимки – щиро дякуємо ми!.
Ви добре дбаєте про нас, прийміть вітання у цей час.
11 дитина. Спасибі хочемо сказати
Кастеляні дитсадка.
Бо ви ночей недосипали,
Щоб на свято ми костюми гарні мали.
Вам щиро бажають малята
Здоров'я міцного багато.
12 дитина: А ще спасибі скажем дзвінко
Нашим пралям неодмінно.
Бо ви білизну вправно прали,
Та ще й добре прасували.
Вітання вам й подяки наші
За роботящі руки ваші.
Вручають грамоти завгоспу, кастеляні, пралям.
13 випускник:

Випускники вам всім вітання посилають
І щиро від душі бажають:
Хай панує мир в душі,
А щастя і любов будуть поруч завжди.
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Пісня «Мир вам, люди».
Ведуча1. Кадр сьомий – заключний. Ось і скінчився наш фільм про життя дітей в
дитячому садку . Ми показали його найцікавіші фрагменти. А вже з 1 вересня можна
розпочати зйомки нового фільму «Шкільні роки». Щиро бажаємо, щоб по закінченні
зйомок другого фільму, ви залишилися такими ж щасливими, добрими, здоровими,
люблячими.
Ведуча 2. А тепер я хочу надати слово головному продюсеру нашого фільму - Наталії
Іванівні Якименко.
(Привітання завідувачки, вручення альбомів, подарунків дітям).
Ведуча1: 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.
Ведуча2:

Ну ось і все, прийшла пора прощання.
Чекає школа вже вчорашніх дошкільнят.

Ведуча 1: Попереду у вас роки навчання,
Та вже не повернутися у дитсадок назад.
Під музику вибігають хлопчик і дівчинка.
Випускник:

Останні деньки у садочку минають,
Ви нас проводжаєте – в школі чекають.
Щодня не прийдем ми сюди залюбки,
Погратися в групі, послухать казки.

Випускниця:

Та знаєш, садок нас запросить на свято,
І в будні чекатиме нас.
Ми будем завжди всіх вас пам'ятати,
А ви…….пам'ятайте про нас!
Пісня «Прощальная»

Ведуча 1: Наш бал випускний сяє посмішками-промінцями,
Пісні дзвенять і ллються через край.
Ці кульки чарівні, малята, хай будуть з вами
Усі бажання і мрії здійсняться нехай.
(Роздають кульки)
Ведуча 2: А ви, мами наші милі,
Бережіть тепло рідного порога.
ПРОВОДЖАЮЧИ СВОЇХ ДІТЕЙ,
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Пелюстками квітів обсипте їм дорогу.
Мами утворюють «коридор», діти з кульками проходять через «коридор» на
вулицю, мами обсипають їх пелюстками троянд.
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