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«ART – LEGO – PARTY » 

Мета: Створити атмосферу свята. Формувати в учнів позитивне ставлення 

до навчання, узагальнити знання здобуті в першому класі з усіх предметів 

та вміння працювати в колективі, розвивати акторські здібності шляхом 

театралізації виступів. 

Обладнання: банер «ART – LEGO – PARTY », ноутбук, телевізор, 

цеглинки та роботи з LEGO. 

Хід свята: 

Ведучий:Шановні друзі! Вітаємо на нашому святі. Сьогодні Вас чекає най 

глобальніше будівництво в стилі Lego! Ми побудуємо «башту набутих 

знань». 

Ведучий: В цьому залі ми зібрали тільки тих, хто полюбляє створювати 

нове, експериментувати, думати та мріяти. Тож шановні гості, привітайте 

всі перші класи нашої школи зі своїми класними керівниками. 

Ведучий: Перед початком кожного будівництва всі повинні пройти 

інструктаж з безпеки життєдіяльності. 

Ведучий: А будь-який день у Новій українській школі починається з 

ранкового кола. Запрошуємо приєднатися всіх до ранкового кола. 

Привітання всім 1-А клас 

1. учень: Доброго ранку, сонечко!             

Доброго ранку, донечко!                             

Доброго ранку, татусю й матусю!               

Доброго ранку, вас сонячні друзі!               

Доброго ранку,учителько мила!                   

В слові вітання є радості сила.                     

З доброго ранку наш день починається.      

В доброму слові все добре збувається.        

Червона цеглинка – це понеділок…          
2. учень: Сьогодні понеділок –                     

Щасливий день для бджілок .                      

Хто добре тиждень розпочне –                    

Для тих він радісно мине!                             

Щасливий день для бджілок.                         

Помаранчева цеглинка – це вівторок…  

3. учень: Сьогодні в нас вівторок –  

Уроки зробим скоро, 

Весело потанцюєм, 

Бо радісно працюєм! 

Жовта цеглинка – це середа… 

4. учень: сьогодні середа – 

Як весняна вода. 

Біжить, сміється і жартує, 

І четвергу обід готує! 



Зелена цеглинка – це четвер… 

5. учень: А що у нас тепер?  

Веселий день четвер. 

Завжди усе встигає 

Ще й книжечку читає! 

Блакитна цеглинка – це п’ятниця… 

6. учень: Вітаймо п’ятницю щасливу, 

Бо вміє справи всі дбайливо 

В свої комірки поскладати  

І нам веселих свят бажати! 

(Дитина ставить цеглинку) 

Ведучий: Ось така вона – перша цеглинка нашої башти. 

Ведучий: Як дні складаються в тиждень, кольори в райдугу, так цеглинки 

LEGO складаються в різноманітні фігури на уроках математики. 

Ведучий: А ось як вчитися та будувати граючи покажуть наші кмітливі 

учні. 

Математична руханка 

Ведучий: І математику знають і пісні співають. Вчитись вміють і 

розважатись не забувають. 

Ведучий: Тож давайте хутчіше ставити другу цеглинку, бо завдання з 

математики виконано на відмінно! (Дитина ставить цеглинку) 

Ведучий: А ще наші учні вміють не тільки рахувати і танцювати, але й 

книжки читати! 

Вірші про Мову та Літературне читання 1–В клас 

1 учень: Ми вчимося завзято, знаємо 

вже всі літери, а всі тексти з Букварика 

пам’ятаємо не тільки ми, а й наші батьки! 

2 учень: Ми букварик почали 

Восени вивчати, 

А тепер вже на відмінно  

Вміємо читати. 

3 учень: у нас підручників багато. 

Навіть Літературне читання, 

В якому є вірші та оповідання,  

Тут і прислів’я, і лічилки,  

Ще скоромовки та мирилки. 

Є тут пісня колискова 

І звучить чарівна українська мова. 

4 учень: Підручник української мови вчить: 

Вивчайте мову українську –  

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, 

Прекрасну, милу і чудову, 

Як материнську пісню колискову. 

5 учень: Ми перейдемо в другий клас, 

Але букварик не забудемо. 

І всі знання, що є у нас 



Примножувати будемо. 

(Дитина ставить цеглинку) 

Ведучий: Ось і третя цеглина знайшла своє місце. 

Ведучий: Не тільки українську мову вчать в першому класі Нової 

української школи, а ще й англійську. Давайте поглянемо, як за допомогою 

цікавої руханки можна вивчити нові слова. 

Руханка «Baby Shark» 

Ведучий: Погляньте, наша башта стає все вищою. (Дитина ставить 

цеглинку) 

Так і знання складаються цеглинка до цеглинки в міцний фундамент 

науки. 

Ведучий: Наші маленькі дослідники вивчають різі науки по різному, 

наприклад подорожуючи материками. 

Пісня про Центаврика 1-Б клас 

Ведучий: Ще одна цеглинка на місці. 

(Дитина ставить цеглинку)  

Ведучий: Ви такі молодці! А щоб заохотити Вас до здобуття нових знань 

та розважати ми запросили до Вас на свято учня ___ класу _____________. 

Зустрічайте оплесками! 

Ведучий: Приємно та весело створювати щось нове із цеглинок LEGO на 

уроках разом з вчителями, а ще цікавіше здобувати нові знання разом з 

друзями та батьками. 

Ведучий: Свою вдячність та щирі побажання хочуть висловити всім наші 

маленькі та кмітливі учні-дослідники, але не просто так, а за допомогою 

улюбленого букварика. 

Абетка побажань 1-Б клас 

А – активної творчості. 

Б – безхмарності небесної. 

В – віри розсудливої. 

Г – глузду неміряного. 

Е – економії розумної. 

Є – єдності сімейної. 

Ж – Життя безкінечного. 

З – здоров'я  безмежного. 

І – імені чистого. 

К – кохання доброго. 

Л – людяності щирої. 

М – мрії здійсненої. 

Н – наснаги професійної. 

О – обрію барвистого. 

П – посмішки чуйної. 

Р – радості всесильної. 

С – спокою літнього. 

Т – теплоти родинної. 

У – успіху великого. 

Ф – фантазії гармонійної. 



Х – хліба цілющого. 

Ц – царини домашньої. 

Ч – чарівності приємної. 

Ш – широти духовної. 

Щ – щастя невичерпного. 

Ю – юності сердечної. 

Я – ясності майбутньої. 

(Дитина ставить цеглинку) 

Ведучий: І шосту цеглинку ми встановили на башту, щоб була вона 

гарною та високою. 

Ведучий: Ось і добігає кінця наше свято, і хай знання, які ви отримували 

за цей час в школі, супроводжують вас всюди. 

Ведучий: А башта LEGO, яку ми сьогодні побудували, стає все вищою і 

міцнішою. 

Ведучий: Бажаємо Вам завжди сміливо мріяти та втілювати в життя 

найяскравіші проекти. І головне, бажаємо Вам всім щастя. 

Пісня «Бо щастя – це…» 

Ведучий: Дякуємо всім за увагу! 

Ведучий: До нових зустрічей. 

 

 

                   

         
 

     
 


