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ВВІЧЛИВИМ БАЖАЄШ СТАТИ?
ЗАВІТАЙ ДО НАС НА СВЯТО!
Сценарій свята
“Мандрівка до Країни Ввічливості”

Ганна ПАРФЬОНОВА, вчителька початкових класів,
НВК “Дошкільний заклад — загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. №2”, м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Мудрі люди кажуть: ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого,
як увічливість. Звісно, виховувати дітей ввічливими треба змалку, але таке виховання триває протягом усього життя, і привертати увагу учнів до правил етикету варто при кожній нагоді. Одну з таких можливостей надає нам авторка публікації.

Хід свята
У центр зали виходять учні, одягнені казковими
персонажами, і вчитель.
Учитель. Сьогодні ми вирушаємо у подорож
до країни Ввічливості. Хай наша мандрівка буде легкою, приємною і корисною!
Учні виконують пісню на мелодію “Ми їдем, їдем,
їдем у далі голубі” (муз. М. Старокадомського):
Ми їдем, їдем, їдем
У Ввічливості край.
Ця гра цікава дуже,
Із нами ти пограй.
Сідай із нами, друже,
У чарівний трамвай
І все, що тут почуєш,
Повік не забувай.

—  Прояви ввічливості здавна різнилися у різних народів. Особливо це помітно у привітанні: одні нахиляли голову, інші ставали навколішки й торкалися лобом землі, хтось підносив руку до чола, а були й такі,
що терлися носами. В Україні клали руки на груди
і вклонялися. При цьому всі промовляли одне одному
щось приємне.
— А я знаю вірш про те, як вітаються ввічливі люди.
Учень декламує вірш В. Бірюкова “Добрі слова”.
— Доброго ранку! —
Мовлю за звичаєм.
— Доброго ранку, —
Кожному зичу я.
— Доброго дня вам, —
Людям бажаю,
“Вечором добрим”
Стрічних вітаю.
І усміхаються
В відповідь люди:
Добрі слова ж бо
Для кожного любі!

Приспів:
Тра-та-та, тра-та-та,
Гарна є у нас мета.
З нами, любий друже,
Станеш чемним дуже,
Ми потрапим цим трамваєм
В край, де Чемність процвітає,
В край, де Чемність проживає!
Учні (по черзі). Ми, казкові персонажі, запрошуємо
вас у цікаву і повчальну подорож до містечка Ввічливе.
Там усі жителі дуже виховані. Вони чемно вітаються,
розмовляють, поводяться.
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До залу забігає Пан Коцький.
Пан Коцький. Привіт! Нічого, що я запізнився?
Про що ви тут розмовляєте?
Хтось із учнів. Погано, що ти запізнився! Ми саме
про ввічливість говоримо. А запізнюватись якраз
неввічливо.
Пан Коцький. Ну, запізнився я тому, що кошенят
через дорогу переводив. А так я дуже ввічливий!
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