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СВЯТО, НА ЯКЕ МАЮТЬ ПРАВО І ДОШКІЛЬНИКИ 

 

Шановне Дошкільне товариство! Залишаючи позаду пору літніх 

радостей – оздоровчий період, що триває з 1 червня по 31 серпня, останні дні 

літа завжди сповнені турбот, адже попереду – новий навчальний рік. 

Першого вересня всі громадяни України відзначають День Знань, який 

відкриває світ пізнання, винаходів, відкриттів. Це свято не тільки для дітей, а 

й для дорослих, бо повертає їх у теплі спогади дитинства. Першовересень – 

дійсно Всенародне свято. Хоча ми і дошкільники, проте, і для нас 1 вересня 

знаменує початок нової стадії. Відповідно до Положення про дошкільний 

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у дошкільному навчальному закладі 

починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

Отож спільними зусиллями все підготовлене до зустрічі малюків, їх 

батьків, що повертаються з відпусток, відпочинку. Від нового навчального 

року усі чекають чогось неодмінно неповторного, цікавого, насиченого. І, 

щоб початок став для вас вдалим, почніть новий навчальний рік зі свята. 

Адже ранком 1 вересня усі вихованці і їх батьки приходять до дитячого садка 

у святкових вбраннях. І костюми педагогів у цей день не уступають по 

яскравості й оригінальності. Вихователі радо зустрічають на майданчиках 

своїх вихованців, спілкуються з ними, батьками. 

А чому б не зібратися усім на головній площі дитячого садка, або на 

фізкультурному майданчику, прикрашеному різнокольоровими кульками, 

прапорцями, квітами. Під звуки урочистого маршу на чолі з вихователями, 

вийдуть групи дітей. На вітрі майорітиме прапор України, звучатиме 

Державний гімн. Потім ведучий викличе майбутнього першокласника, який 

проведе яку – не-будь крихітку з її батьками, що в цей день вперше 

переступили поріг дитячого садка, до своєї вікової групи. Зі словами вітання 

та найкращими побажаннями до дітей і всіх присутніх звернеться 

завідувачка. Їй буде надано право оголосити початок навчання. Потім всі 
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почують привітальні промови високих гостей (шефів, меценатів, керівників, 

яким не байдужі проблеми дошкілля, а отже, майбутнього України). Промови 

слухатимуть захоплені батьки, а щасливі від зустрічі, багатолюдності і 

яскравості того, що відбувається діти, легко пропускатимуть незрозумілі 

слова повз вух: вони будуть зайняті один одним. Потім настане черга 

приємного моменту – нагородження батьків за участь у житті дитячого садка. 

Голосніше зазвучить святкова музика і почнеться театралізоване дійство, яке 

заздалегідь підготували для всіх педагоги, батьки і звичайно ж діти. 

Ведуча: Линь же, музико, в небо гучніше, 

              В добру пору лунай, в добрий час! 

              Заграй, музико, веселіше! 

              Ми раді тут вітати вас! 

Ведуча: Чи знаєте, хто ж сьогодні буде виступати? 

              Настав час порахувати:  (рахує діток, промовляючи лічилку) 

              Раз, два – дерева. 

              Під деревами трава. 

              На траві – два хлопчики 

              На дереві – дві гілочки 

              На гілці – два горобчики 

              У вулику – дві бджілки. 

              А далі – дві хатинки, 

              У них по два віконечка 

              Над ними – дві хмаринки 

              Дві зірочки, два сонечка, 

              Ой, не слухайте мене, тож бо Вересень іде! 

(Під музику виходить дитина у костюмі «Вересня» зі снопом колосків у 

руках) 

Вересень: Учора серпень в жовтому брилі 

                  Пішов від нас по вигрітій землі. 

                  Залишив вуса колоскові  
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                  І густі пшеничні брови. 

Ведуча:   Сьогодні ж вересневий ранок 

                 Купається в дощі, 

                 А сонце із-за хмари 

                 Дивується красі. 

Ведуча:    Ми всіх вітаємо із 1-м Вересня!!! 

Вересень: А серпень – місяць та й розсердився, 

                  Бо забрали в нього житечко, 

                  Золоті його повиточки. 

(Виходить на майданчик хлопчик, одягнений в костюм «Літо», грає на 

сопілці) 

Ведуча: Щедрим сонечком зігріте 

               По землі ступало Літо. 

Ведуча: Літо з теплими дощами,  

               Літо з синіми ночами. 

Літо:      Це я – тепле літо на сопілці гарно граю 

              І мелодію чарівну ось як щедро розливаю. 

Ведуча: Пісню ту почула бджілка 

              Дзвінко, радісно дзижчала 

Ведуча: Тож мелодія сопілки  

              Ще чарівнішою стала. 

(Під музику вибігає дівчинка у костюмі «Бджілки», імітуючи рухи комахи) 

Бджілка: Давайте побігаємо, пострибаємо, політаємо 

                Та всі разом весело погукаємо: 

- Дівчино-Осінь золотокоса,  

Пензлик візьми. 

- Дівчино-Осінь золотокоса,  

Різними фарбами малювати почни. 
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(Діти гукають Осінь. Звучить музика. Дівчинка в костюмі «Осені», з 

великим пензликом і палітрою, вдає, що малює все навколо – розмальовує 

дітей) 

Осінь: Намалюю маму, намалюю тата. 

            Оце наш садочок, а це – наша хата 

            Біля хати квіти, мальви і жоржини, 

            Ніби сонце сходить соняшник за тином. 

(Діти піднімають намальовані хмарки дощу з підв’язаними краплинками ) 

Дитина: У сіру хмарку, ніби в кошик, 

               Цілий день збирався дощик 

Дитина: Потім вітерець у ліс 

              Дощик в кошику поніс. 

              Та, коли летів над полем, 

               Зачепився за тополю. 

               Перекинув хмарку-кошик 

               І на поле випав дощик. 

(Ведуча запрошує дітей молодших груп пограти у гру “Сонечко і дощик”) 

Дитина: Пливуть хмарки низько-низько 

              Опустили пасма коси. 

              Всюди мокро, всюди слизько 

              Ходить нашим краєм осінь. 

(Танок з парасольками) 

Дитина: Сьогодні ранок осені ясний 

               Хмари, як лебідки 

               Десь іде дощик неясний 

               Дощик, мов не звідки. 

Дитина: Сьогодні ранок осені встає 

               У дощі й тумані. 

                Поля пустіють, все як є 

                І ліси багряні. 
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Дитина: Тож сьогодні 1-е Вересня. 

                Дітки в школу та й повернуться. 

                Кидай, хлопче, батіжок, 

                Тай берися до книжок. 

Дитина: Нумо, прокидайтесь, діти. 

               Ранок, до книжки пора! 

               Сонечко вспіло залити 

                Все посереду двора. 

(Вересень запрошує дітей старшої групи до гри) 

Дитина: Я дуже люблю свій садочок 

               Нянь, вихователів, діток. 

               Тут так сонечка багато, 

                А в жару є холодок. 

Дитина: Тихо і затишно квіти 

                Коло садочка цвіли. 

                І невтомно все літо 

                Бджоли у цвіті гули. 

Дитина: Все для мене тут рідне 

               Стіни білі, як сніг, 

               Широкі віконця привітні, 

               Та невисокий поріг. 

Дитина: Хороші друзі в мене є, 

               І ми одна сім’я. 

               Ми завжди думаєм одне – 

               І ти, і він, і я. 

(Ведуча запрошує дітей середніх груп до гри) 

Мама:   Усього багато в цьому домі  

              Є цікавого для вас. 

              А тепер ідіть поволі. 

              В кімнатах іграшки чекають вас. 
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Тато:            Допитливим, цікавим будь, 

                     Не споглядай байдуже, 

                     В країну знань велику путь 

                     Долай уперто, друже. 

Вихователь: Іскриться крапелька роси 

                      На золотім листку калини 

                      Світ молодіє від краси  

                        Під небом України 

Вихователь: Наш добрий, світлий, теплий дім 

                      Немов гніздо пташине 

                      Тут всі ростуть, співають в нім  

                      Під небом України 

(Звучить урочиста пісня у виконанні дорослих – батьків, вихователів) 

Кульмінаційним моментом свята може стати дискотека під відкритим 

небом. Проаналізувавши дитячі смаки і пристрасті, музичні керівники, 

вихователі для дитячих танців можуть підібрати сучасний музичний 

матеріал: пісеньки з дитячих мультиків, шлягери світової естради. До 

пісеньок варто придумати нескладні рухи, які будуть виконувати діти, 

наслідуючи дорослих (вихователя чи інструктора з фізкультури, чи когось із 

батьків), рухаючись у колі чи то по колу. 

На честь Дня знань можна влаштувати і різнокольоровий кульковий 

салют. З останнім рухом дитячого танцю всі надувні кулі (наповнені гелієм), 

випущені з дитячих рук, злетять у небо. 

Під ліричну пісню діти, взявшись за руки, підуть у дитячий садок 

набувати свого першого соціального досвіду – отримувати свою першу – 

дошкільну освіту. 

Тож нехай неповторною буде їхня подорож, нехай знайдуть вони у 

стінах дитячого садка друзів серед дітей і дорослих, нехай стануть вони 

гордістю своєї родини, часточкою, унікальною перлиною молодої держави. 

Лише за умови спілкування з дорослими людьми як носіями суспільно-
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історичного досвіду людства у дитини виробляються групові та колективні 

форми адаптації до навколишнього середовища. Тому, вважаємо, що перші 

заняття у дошкільному навчальному закладі мають пройти під девізом «Рідну 

землю, де живемо, українською звемо». Бо кожен із нас українців – патріотів 

повинен усвідомлювати своє право на вільне, достойне, гідне життя у 

розвинутій, цивілізованій, правовій європейській державі. А саме у 

дошкільному навчальному закладі дитина на кінець шостого (сьомого) року 

життя отримає уявлення про державу, народи, нації, суспільство, людство. 

Тематика бесід буде у всіх різною, проте всі вони матимуть на меті «формування 

у дошкільників соціальних навичок поведінки, готовності сприймати соціальний 

досвід, розвиток свідомого ставлення до себе як до самостійної особистості, 

рівної з іншими людьми, виховувати співпереживання, співчуття, бажання 

пізнавати людей, робити добрі вчинки» (із Базового компонента дошкільної 

освіти в Україні). 

Безперечно, такий хороший початок нового навчального року 

залишиться у пам’яті малюків надовго. А це багато значить для дитячого 

настрою: діти впевнені – їх чекали, їм раді, про них піклуються. Спільне 

свято з дітьми, батьками й педагогами – це лише початок великої роботи в 

майбутньому. 

А навколо на клумбах квітнуть розмаїття осінніх квітів, чути тихий стукіт 

каштанів.  І, здається, – вони  вносять свою частку посмішок у загальний 

святковий настрій. Народилася нова дошкільна родина. Батьки плачуть 

щасливими сльозами.  

Здрастуй, здрастуй, дитячий садок! Живи і проквітай – храм добра, 

дитячого сміху, колиска безтурботного ДИТИНСТВА! 

Вперед до знань! Творчих успіхів усім, хто вчить і тим, хто вчиться! 


