ДЕНЬ ІМЕНИННИКА.
Дорогі діти й гості! Сьогодні у нас так святково, урочисто! А діти які красиві та
чепурні. Чому? У нас сьогодні свято. Ми зібралися поздоровити наших
іменинників. Давайте запросимо їх на свято.
(Танок)
Ми до зали всі зійшлись,
Будуть танці, співи.
Відсвяткуємо як слід
Наші іменини.
Іменинників сьогодні
Дуже в нас багато.
Будемо завзято
Їх поздоровляти.
Ой чому, ой чому
Весело нам нині?
Новий рік давно минув
Й великодні днини.
Та недарма сміх у нас
Зранку не вщухає –
З днем народження дітей
Весело вітаєм.
- День народження – це добре! Але кого саме будемо вітати?
-

Я навіть не знаю, як це сказати. Сьогодні усіх потрібно вітати.

- Як це?
- Адже кожен з нас жалкує, що іменини відзначаються один раз на рік, і
коли вони закінчуються, ми починаємо сумувати.
- Сьогодні, я сподіваюся, цього не станеться! Наше свято буде тривати
цілий рік!
- Зима, весна, літо й осінь сьогодні поєднались, щоб нас теплом своїм
зігріти, щоб радо привітати.

Зимонько-голубонько,
В білім кожушку,
Любимо ми бігати
По твоїм сніжку.
Не мети, не мети,
Зимонько, снігами,
А приходь до нас
З іменинниками!
У грудні, січні, лютому зима лютувала,
Справжнісінькі морози усім дарувала.
Та в родинах цих холоду не відчували,
Бо батьки … хлопчиків та дівчаток купували.
- Привітаємо дружними оплесками іменинників зими. А саме …
(вчитель зачитує імена та прізвища дітей, що народилися взимку)
- Незважаючи на ту холодну пору, коли вони народилися, у них тепле
серце, гарячі голови і веселі усмішки.
- Дорогі наші! Вітаємо вас. Бажаємо досягти найвищих вершині ніколи не
терпіти ні поразки, ні польоту з тих вершин вниз. Залишайтеся такими ж
добрими, милими, веселими. Нехай ваші близькі і рідні завжди будуть
поряд, нехай у вас завжди буде тверда земля під ногами, вірні друзі
поруч, а над головою світле і безхмарне небо.
Зараз будемо ми гратись,
Веселитись, розважатись,
Щоб сподобались кожній дитині
Наші іменини.
(Ігри для іменинників)
- А чи знаєте ви, хто такий іменинник? Ще здавна люди казали: «Твоє ім’я
– твій друг». Ім’я має велике значення в житті кожного із нас, воно
супроводжує все і всіх, мов вірний друг! А чи знаєте ви, шановні
іменинники, що означають ваші імена?
Імення ці дивні – із Греції й Риму,
із Заходу й Сходу
Вони нам дістались від різних народів,
А що вони значать – розкажемо всі!
(Діти по черзі називають свої імена та їх значення)
- Ну що, пізнали себе? Ми переконані, що кожен із вас буде намагатися
стати кращим, щоб відповідати значенню свого імені.

Ясніш засяяло сонце навкруги,
Із квітів килими зіткались пишні,
В зелені трави одяглись луги,
В садах розквітли яблуні та вишні.
Весна співає вже свою сонату,
А в деяких сім’ях з’явились малята!
- Запрошуємо іменинників весни!
(вчитель зачитує імена та прізвища дітей, що народилися навесні)
- Теплі, квітучі і ясноокі, веселі й кмітливі іменинники весни! Вітання для
вас!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує вам багато літ.
Зіграти хочеться мені
Із вами, друзі в «Так чи ні».
Я запитання зачитаю
І вашу відповідь чекаю.
А відповідь давай мені
Одним лиш словом:
«Так» чи «Ні».
Розповів сусід мені,
Що людина не росте вві сні.
А ти дай відповідь мені:
Це «так» чи «ні»?
Найвищий бал у школі – одиниця,
Щоб заробить його – немало треба потрудиться.
Розповідай, коли мастак,
Це «ні» чи «так»?
Співа карась на глибині
Чарівні голосні пісні.
Цікаво знати і мені
Це «так» чи «ні»?
Оленка мультики дивитись полюбляє,
І ось таке мені сьогодні заявляє:

Що Том і Джері з мультика «Ну постривай»!
Це «так» чи «ні»? Відповідай!
А ось іще одна цікава новина,
Що черепашки-ніндзя – це «На-на»!
То хто ж дасть відповідь мені:
Це «так» чи «ні»?
(Пісня)
- Усі кажуть: «День народження! День народження!» А чи знаєте ви, звідки
пішов звичай його відзначати?
- Не знаю, але дуже люблю це свято. Хто ж не любить отримувати
подарунки?
- А все-таки цікаво! Індіанці, наприклад, відзначають свій вік по веснах.
Скільки весен пройшло, стільки тобі й років.
- Аби не прорахуватись! А я знаю, що у народів Африки день народження
за стародавнім звичаєм не відзначають взагалі.
- О, це жахливо! Ось у народів Південної і Північної Америки це свято
відзначається у колі друзів і ніколи не забувається.
- А японці свій день народження відзначають наодинці, обмірковуючи своє
життя.
- Не знаю, не знаю! Мені подобається український день народження! Я
хочу, щоб це відчуття виникло й у іменинників літа.
Розквітають в луках квіти,
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде…
В сім’ї знову щастя йде.
- Це щастя – наші маленькі янголята.
(вчитель зачитує імена та прізвища дітей, що народилися навесні)
Цей день має чарівне походження,
Бо сьогодні ваше день народження.
Бажаємо, щоб сонце вас зігрівало,
Люди усмішку вам дарували,
Природа здоров’я вам піднесла,
А ластівка щастя мішок принесла
А ще романтики, дружби, кохання.
Прийміть же від нас усі ці вітання!

Я знаю, цей день чарівний, незвичайний,
То ж нині здійсняться усі побажання.
- Подивіться, які веселі усмішки виблискують на обличчях іменинників
літа. Вони, певно, знають, що ті, хто народилися у теплу пору року,
просто не мають права сумувати. І ми їм не дозволимо!
- А тепер всю дітвору я запрошую на гру! На кожну репліку слід відповідати:
«Ми теж!»
-

Я сьогодні в зоопарку був!
Там багато я звірів зустрів!
Я ведмедя бурого бачив!
Там верблюд плюється!
Мавпа кривляється!
Вовк кусається!
Пташки гойдаються на гілках!
Змії голосно шиплять!
А ще я бачив слоненятко!
Схоже воно на поросятко!
Такі цікаві звірі!
Театральна хвилинка

Дівчинці Даринці
Дорікала мама:
- Чом у тебе в книжці
Світить жирна пляма?
На щоках Даринки
Зайнялась пожежа:
- Тут лише хвилинку
Пиріжок полежав.
-

Татку, коли я виросту, то буду полярником?
Дуже добре, синку.
Я вже зараз хочу готуватися до цього.
Як же?
А ти щодня купуй мені морозиво, щоб я звикав до холоду.

- Петре, скажи одне речення.
- Собака голосно гавкає на вулиці.
- А коротше?
- Гав!

Дівчинці треба було розв’язати декілька задач, які навіть її матері здалися
важкими. Наступного дня дівчинка у школі отримала двійку. Мати була дуже
засмучена.
- Нічого, мамо! Ти ж не одна! Інші матері теж отримали двійку!
- За що ти дітей лупцюєш?
- Я їх не лупцюю, а виховую!
- Виховуєш?
- Еге ж. ромку, наприклад, за те, щоб носа не дер
- А Вову?
- Не люблю базік.
- А Юру?
- Двоє одного колошматять, а він стоїть собі осторонь. Гидко дивитися.
- А чого ти Сашка не виховуєш? Він же тебе щодня лупцює!
- Сашка не можна! Він сам вихователь!
(Ігри з батьками)
Торкнувся вересень листочків
І фарби золоті роздав.
У всіх лісах, серед садочків
Чарівний жовтень побував.
А листопад із вітром в парі
Рясним дощем зашурхотить.
Дарує осінь людям чари –
Від щастя серце забринить.
- Осінь – багата і щедра пора року. Подарувала вона і прекрасних малят.
(вчитель зачитує імена та прізвища дітей, що народилися навесні)
День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить,
Серце наче сповнене пісень,
Світ здається сповнений мелодій.
Хай ніколи у ваших очах
Чиста й світла радість не згасає.
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде завжди з вами,
Хай в житті Він кожну мить
Обдарує ласкою святою,
Береже від болю і біди,
Посилає щастя й долю світлу,
Щоб життя прекрасне назавжди
Ніжною трояндою розквітло.

- Осінні іменинники – одні із найхазяйновитіших дітей. Чине так?
- Ми можемо приготувати смачні страви і запросити всіх у гості.
Омлет
В миску 2 яйця розбити,
Молока туди долити,
Підсолити, збити трошки
(Тут виделка краще ложки)
Сковорідку разом з маслом
Розігріти, влити масу
Й помішати, хай вона
Пропікається до дна.
Все! Вже час до столу сісти.
Є сніданок! Можна їсти!
Бутерброди
На скибочки хліба намажемо масла,
А зверху – шматочки: шинку чи м'ясо,
Паштет, ковбаса або рибка згодяться,
Варених яєць не завадять кружальця.
Притрусимо зеленню ми бутерброда.
Готово! Вже проситься сам він до рота!
Борщ
Бурячок, цибулю, моркву
Нашаткуєм, як солмку.
І на маслі у каструлі
Протушкуєм без води.
Не біда, що буде густо,
Докладемо ще капусту
І картоплю. Помішаєм
І бульйончику туди.
Хай кипить. А поки швидко
Сковорідочку на плитку
В ній томатик протушкуєм.
І у борщ. Підсолим. Все!
У тарілки наливайте,
Кріп, сметану додавайте.
Їжте борщ. Не забувайте
Він здоров’я вам несе!
Пюре з сосискою
Картоплю почистим, поставим на плитку,
Окропом заллєм, щоб зварилася швидко.

Коли ж вона буде готова –
Зіллємо, та з маслом вершковим
Її розімнем, молочка туди й солі.
Готово! Куштуєм: усього доволі.
Тепер ми сосиску відварим – і в миску.
Відмовиться хто від пюре і сосиски?
Салат
Ми огірочки поріжем тоненько
І нашаткуєм капусти дрібненько,
Ще насічемо петрушки і кропу,
Трохи підсолимо. Знімемо пробу.
Ложку сметани – в тарілку. Пора
Їсти поживний салат, дітвора!
(Пісня. Ігри з батьками)
- Ось ми привітали іменинників цілого року! Сподіваємось, що у вас зараз
гарний настрій, бо ми дійсно намагалися створити його. Але не було б
вас, таких веселих, світлих, щасливих, якби не ваші найрідніші люди.
Хто це?
Кажемо спасибі, мамо й тату, вам,
І бажає щастя ми своїм батькам.
Ми любим вас, кохані мами й тата,
Ми вам бажаємо здоров’ячка багато,
Ми хочемо, щоб завжди ви раділи,
І щоб в житті ніколм не хворіли.
Хай Бог охороняє вас від злого,
Хай світить сонце і колосяться жита.
Щоб ви були щасливі і здорові
На многії і многії літа.
В дитячу душу ви вселили
Любов до світлого життя,
Зігріли серце, розум влили,
Відкрили чистії вуста
Всі: Спасибі вам!
- Шановні батьки! Це ви тихою колисковою оберігали наш сон у дитинстві.
Це ви навчаєте нас жити за законом любові і правди. І ми схиляємось
перед величчю вашою. Будьмо ж гідними дітьми батьків наших. Дай нам,
Боже, сили і снаги оберегти і заступитись за них в лиху годину.

Молитва за батьків
Всемилосердний Боже. Дякую тобі за наших батьків та за все те добре, що Ти
нам подав через них. Вони виховують нас, навчають любити твої святі заповіді,
не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди шанувати і слухати. А ти, Господи,
допоможи нам у цьому своєю ласкою. Благослови їх, господи, добром,
здоров’ям та довгим і щасливим життям, охорони від злого, дай їм силу
перемогти всі труднощі і діждатися потіхи від своїх дітей.
(Пісня про сім’ю. Внесення іменинного торта)

