Свята і розваги � Робота з батьками

—
Свято “Нам — 2 роки” у 2-му класі
Алла БУДЦЕВА, вчителька початкових класів,
Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького,
Волинська обл.

Класна родина має велике значення для дитини, адже саме тут відбувається зростання і становлення юної особистості. Тож дуже важливо з першого дня перебування учня у школі формувати в колективі дружні теплі стосунки.
Ефективною формою роботи у цьому напрямі є класні свята. Сценарій одного з таких заходів, активними учасниками якого є ще й батьки учнів, — до вашої уваги.

На сцені двоє ведучих.
Ведучі (по черзі)
y Закінчився навчальний рік.
У праці й навчанні пролетіли
осінь і зима. Незабаром прийде
літо. А зараз ми радіємо весні
й сонечку.
y Не було нам легко, але ми впоралися — закінчили 2-й клас.
Ми добре працювали, зовсім
не лінувалися, і тепер підбиваємо підсумки своєї роботи
у школі за два роки.
y Отож запрошуємо всіх на свято
класної родини “Нам — 2 роки!”.
Учні (по черзі)
Наші любі мами й тати!
Ми вам будем звітувати,
Як ми вчилися у школі,
Щоб потішить вас доволі!*
Ми концерт підготували.
В нього ми всю душу вклали,
Як подобається вам —
Аплодуйте дружно нам!
Наче вулик наша школа —
Вся вона гуде, як рій,
І здається, що довкола
Розцвітають квіти мрій.
Бігають, сміються діти,
Та лиш дзвоник задзвенить,
* Редакції не вдалося достовірно встановити авторство цього та інших
віршів, де не зазначено автора.
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Стане тихо, ніби в квіти
Поховались бджоли вмить.
Дмитро Павличко

y А ще — іноземною говоримо!

Учні презентують виступ англійською мовою (за вибором
учителя).
Ведучі (по черзі)
y Ми закінчуємо 2-й клас, та попереду нас чекає багато навчальних літ.
y Піднімаючись по нелегких сходах навчання, складемо подяку
людям, що дали нам життя
і оберігають нас від бід.

Школо, наша школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни нас, школо,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло обминати,
А добро чинити.
Марійка Підгірянка
Щораз мене питають
І друзі, й мама, й тато:
“Чому це ти до школи
Так любиш поспішати?”

Учні (по черзі)
Наші мами, наші тати!
Ми вітаєм вас на святі.
Ми вас любим щиро-щиро
І бажаєм щастя й миру.

Бо хочу, щоб у школі
Щоранку і щодня
Учительку найкращу
Стрічав найпершим я!

Наші любі, наші рідні,
Ви завжди пошани гідні.
Хочем бути на вас схожі
І такі ж, як ви, хороші.

Я всім серцем рідну школу
Поважаю і люблю.
Їй свої пісні співаю
І бажання щирі шлю.
Я — весела українка,
Заспіваю пісню дзвінко!
Діти виконують пісню “Чого
вчать у школі”, див. додаток.
Ведучі (по черзі)
y Так, у школі ми вже дечого на-

вчилися: добре читаємо, переказуємо, пишемо, непогано лічимо, задачі розв’язуємо…

ЧИТАТИ ДАЛІ

За те, що раненько вставали,
Що вчасно до школи збирали,
За те, що утоми не знали…
Учні (разом). Палке вам, велике спасибі!
Хтось із учнів
Усім ми сьогодні на святі
Бажаєм здоров’я багато.
Хай сонечко вам усміхається
І радість щокроку стрічається.
Учитель. Нещодавно ми відзначали День матері і провели
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