Сценарій до свята День Збройних сил України.
Вчитель. Здрастуйте дорогі гості, вчителі, учасники! Ми раді вас вітати на святі!
Шановні друзі, багато свят ми приурочуємо нашим мамам, але батько - це друге крило
любові до дитини. І його роль у вихованні донечки чи синочка дуже важлива. А ще наші
татусі - захисники Батьківщини надійні, сміливі, мужні, ми щиро їх вітаємо, пишаємося
ними, зичимо добра.
1 учень. Добрий день вам люди добрі,
Щиро просимо до господи!
Раді вас у нас вітати,
Щастя та добра бажати!
2 учень. Сьогодні свято конкурс нині.
Сьогодні все учнівство тут,
І в цьому залі радість лине,
Цікаві ігри всіх нас ждуть.
Вчитель. Чимало професій є на світі, і всі вони потрібні. Необхідно варити сталь,
вирощувати урожай, лагодити взуття, лікувати хворих. Та немає професії більш необхідної,
як батьківство. Адже бути батьком - дорогим і любимим татусем - не природна якість, цьому
потрібно вчитися, оволодівати професією, щоб стати справжнім фахівцем. І ви отримаєте
найвищу в світі радість, найвищу насолоду, коли ваш син чи донька зможуть сказати на весь
голос: „Я люблю свого тата, хочу бути таким, як він! Пишаюся тобою, татку."
3 учень. Слухайте, слухайте всі!
Наша промова готова!
У святковий і радісний день
Для вас, батьки, найперше слово.
4 учень. Погляньте на татові руки,
Які в них напружені жили.
Дуби, щонайбільші липи та буки
Міцніють від їхньої сили.
5 учень. Такі ж бо ці руки могутні,
Що навіть і мертве каміння
Будинком веселим, лунким, аж співучим,
Зростає від їхнього вміння.
6 учень. Все зроблено в світі руками
Такими, як в тата і в мами,
Руками, усіх трударів –
Людей із заводів і нив.
7 учень. Їх труд - в найсмачнішому хлібі!
У тракторі, в піднятій скибі.
І в тих літаках, що в небеснім просторі!
І в добрій, привітній садибі,
І в хитро упійманій рибі!
Всі разом. Скажімо за все їм спасибі!

8 учень. Тату, коли ти вранці встаєш,
Встають мілини з тобою.
Коли на роботу ідеш –
Ідуть мільйони з тобою.
9 учень. Разом з татком рано-вранці
Ми виходимо за ворота,
На заняття в клас вже час нам,
Татку - знову на роботу.
10 учень. І сьогодні, в день святковий,
Ваші доньки і сини
Привітати вас бажають,
Любі наші, дорогі.
Виконується пісня для тат.
Вчитель. Сьогодні свято чоловіків. Але наші хлопчики такі не посидющі, жваві,
допитливі, незабаром також стануть дорослими. Дорогі діти! Який слід ви залишите на землі,
які будинки зведете, які сади цвістимуть після вас, які зробите нові відкриття, яких дітей
виховаєте, залежить від вас самих. Ми вам бажаємо, щоб виросли ви справжніми людьми.
Вам є з кого брати приклад. Є в кого вчитися трудитися, мислити.
1 учениця. Сьогодні в нашім класі свято,
Тут сміху, радості багато.
Сьогодні хлопчиків вітаєм,
Всього найкращого бажаєм.
2 учениця. Хоробрими, сміливими ростіть,
Кордони України бережіть,
Продовжуйте батьківську справу,
Ростіть Вітчизні, всім на славу

Вчитель. 6 грудня у календарі позначено як День Збройних Сил України. І вже стало
традицією вітати у цей день усіх чоловіків, хлопчиків. Напевне, цим жінки хочуть зайвий раз
підкреслити у чоловіків риси, як мужність, сміливість, щиросердя, шляхетність.

Дівчинка. Ой це раніше були часи, раніше були лицарі. Вони все вміли.
Хлопчик. А хіба ми не лицарі?
Дівчинка. Та де вам? У них було стільки честі, шляхетності, вони захищали даму
свого серця… Послухай ось я тобі розповім. Коли їх посвячували у лицарі, вони повинні
були пройти ніби іспити.
Хлопчик. І тут іспити? Невже тобі віриться, що тоді були екзамени? Адже це було так
давно!
Дівчинка. Безперечно так. А ти вдумайся? Отже, вони повинні були пройти декілька
випробувань; перевірити їхні вміння фехтування, їздити верхи, стріляти, плавати та складати
пісні, пісні – серенади дамі свого серця.
Хлопчик. Ну давай по черзі. Що там було перше?
Дівчинка. Так, пісня дамі серця.
Хлопчик. Вийди на вулицю, там сидять хлопці з гітарами та співають пісні.. Там не
тільки про даму почуєш , а й таке…
Дівчинка. Ну, добре, далі – фехтування.
Хлопчик. Ти що забула, як вправно фехтують наші хлопці лінійками під час перерви.
Дівчинка. Далі йде – їзда верхи

Хлопчик. Хлопці непогано катаються верхи … на перилах!
Дівчинка. Далі гра у шахи.
Хлопчик. Та наші вміють не тільки у шахи, а й «морський бій» та в « хрестики
нулики» … навіть на уроках під пильним оком учителя.
Дівчинка. А ще плавання.
Хлопчик. А хіба ви ніколи не спостерігали, як біля дошки «плавають» ті, хто не
вивчив урок?!
Дівчинка. Ще можна наводити багато прикладів. Та не будемо заходити дуже далеко.
Я вважаю, що таких не можна назвати лицарями!
Вчитель. Невже серед вас не знайдеться чесних, благородних справжніх лицарів?
(Виходять учасники турніру)
Вчитель. Сьогодні наші хлопці спробують себе в різних видах змагань та обов’язково
отримають титул лицарів школи!
Давайте познайомимось з кожним орденом.
(Презентація команд: назва, девіз)

Конкурс 1. «Букет із лагідних слів» (конкурс капітанів)
Вчитель. Щоб у лицарстві перемогу здобути,
Треба ввічливим, люб’язним і культурним бути.
Ви повинні зібрати букет з лагідних та ніжних слів мамі. При цьому за кожне слово ви
отримуєте очко, просуваєтесь на один крок.

Конкурс 2. Інтелектуальна розминка.
Вчитель. Лицарі всіх часів багато мандрували, тому багато знали. Наші хлопці –
лицарі також багато знають та можуть відповісти на будь – яке складне питання. Тому ми
проводимо конкурс кмітливих.
Команда 1
1. Назвіть третій день тижня. (Середа)
2. Підземна частина рослини. (Корінь)
3. Цілий день вона літає, нектар з квітів збирає. (Бджола)
4. Вона мешкає в хатинці на курячих ніжках.(Баба Яга)
5.Яких камінців не має в морі?(Сухих)
Команда 2
1. Він має дванадцять місяців. (Рік)
2. Перша книжка школяра. (Буквар)

3. Могутнє дерево, плоди якого полюбляють свині. (Дуб)
4. Приміщення для книг. (Бібліотека)
5. Яким гребінцем не розчешеш голови? (Півнячим)
Команда 3
1. Дерево із свічками. (каштан)
2. Навчальна година у школі. (урок)
3. Що буває в порожній кишені? (дірка)
4. Коли хлопцю виповнюється 18 років, він збирається до …(Армія)
5. Комаха із зразковою талією. (оса)

Конкурс 3. «Портрет принцеси»
Вчитель. Лицарі вчилися гарно малювати. І в нас зараз відбудеться конкурс
живопису. Лицарі кожної команди намалюють портрет принцеси. Свій ідеал жіночої краси,
свою мрію.
(Усі члени команди малюють по черзі деталі портрета)

Вчитель. Хлопчики довели, що вони лицарі та джентльмени. Отже, вони не будуть
сердитись на наш жартівливий сюрприз.
1-а учениця
А сусід мій Валентин —
Він у батька один син.

Списать йому не дала,
Підманула, підвела.
2-а учениця
А у нашого Альоші
Для дівчат завжди є гроші.
З ним я дружбу заведу
І з ума його зведу.

3-я учениця
Я Сергієві моргала,
Ледь зі стільчика не впала.
Він прикинувся умить,
Що у нього зуб болить.
4-а учениця
А Миколка, а Миколка
Коло мене, як на голках.
Його ліктем я штовхну
І до тями доведу.
5-а учениця
Я Курносику сказала,
Що на лавочці чекала.
Він на мене подивився
І страшенно розгубився.
6-а учениця
Мені Андрій обіцяв, що
Подарує томагочі.

А тепер загрався сам
І віддать його не хоче.
7-а учениця
Після дощику в четвер
Борсук ніс мені портфель.
А я рада була,
Підманула, підвела.
8-а учениця
Максим — козацький ватажок —
Ходить в школу без книжок.
На перервах він літає,
Мабуть, все на світі знає.
9-а учениця
Мій сусід Гьокчан Нерсес
Мріє все про «Мерседес».
Я йому пообіцяла:
Як виросту — покатаю.
10-а учениця
У Володі Линка
Дуже легка рука:
Коли двійку получає,
Ледь щоденника тримає.
Я йому поможу
І щоденник піднесу.
Хай Володя Линок знає,
Що йому я помагаю.
11-а учениця
А у Жені, а у Жені
Є цукерочки в кишені.
Я до нього посміхнусь,
Цукерочками пригощусь.
Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела,
Я до тебе посміхалась,
бо цукерків хтіла я.

Конкурс 4. «Майстри на всі руки»
Вчитель. Чи знаєте ви, що лицарі мали вміти робити все. А іноді навіть і у наш час
хлопчики можуть деяку роботу зробити краще за дівчаток. Зараз кожен з вас вийме своє
завдання,яке потрібно швидко і якісно виконати. Максимальний час у вас 3 хв.
Перебрати квасолю та горох;

Зашнурувати взуття;

Заплести косу»

Конкурс 5. Конкурс пісень
Вчитель. Уміти співати і грати на музичному інструменті входить до кодексу честі
лицарства. Серед наших команд теж є таланти. По одному номеру від команди.
Вчитель. Поки наше журі підраховує бали, дівчата хочуть розповісти про наших
хлопців.
1 учениця. У нашій школі все в порядку,
У нашій школі все може буть.
Тільки от, наші хлоп'ята
За незвичайними правилами живуть.
Усі разом. Правила щоденної поведінки для хлопців, складені ними самими.

2 учениця. Як будильник рано-вранці
Біля ліжка задзвенить, Заховайся ти під ковдру,
З головою вкрийся вмить.
3 учениця. Як ідеш до школи,
Не спіши ніколи.
Стань, постій, розкривши рота,
Порахуй ворон на плоті.
4 учениця. Вдома ти щось недовчив –
Не лякайся, ще не жах.
Із уроків утечи,
Пересить у бур'янах.
6 учениця. У класі вчительку не слухай,
Слухай, як літають мухи,
Слідкуй, як муха пронеслася –
Будеш знати на „дванадцять".
7 учениця. На уроці спати хочеш?
То дарма часу не гай –
Ляж на парті, подрімай.
8 учениця. Не читай і не пиши,
Однокласників сміши.
Як не знаєш ні бум-бум
І учитель ставить „два" –
То скажи, що хворий був,
Що боліла голова.

9 учениця. Хто не знає - виручай,
Десь підглянь чи прочитай
Й покажи йому на мигах.
Те, що пишуть в мудрих книгах.
10 учениця. На перерві з краю в край
Коридорами гасай.
Як задзвонить враз дзвінок,
Побіжать всі на урок –
Став зненацька їм, підніжки.
Хтось впаде - посміхайся трішки.
11 учениця. Ти щоденник свій дістав,
„Двійку" виправ на „Дванадцять",
„Одиницю" на „Десятку".
Там де „ трійка" - клякси став.
12 учениця. Йдеш по вулиці - сміти.
Тьоті буде що мести
Зупинися і культурно
Перекинь ногою урну.
13 учениця. Слова погані пиши на паркані,
А хороші і смішні У будинку на стіні.
14 учениця. Хто ж ці правила складав,
З пантелику всіх збивав?
Ходить з вами як та тінь...
Разом.

Хлопці, та у вас же лінь!

15 учениця. Не дамо пропасти вам, у білім світі
І на шлях вам світлий допоможем вийти!
16 учениця. Щоб здоров'я й силу мати,
Спорт любити треба всім.
Зранку бігати, стрибати,
Всім забути слава „лінь".
17 учениця. Мир і щастя вашій хаті,
Щоб були ви всі багаті,
Щоб біда вас обминала,
Тільки радість звеселяла

Конкурс 6. Конкурс « Богатирів»
Вчитель. І наостанок перевіримо які наші хлопці сильні. А допоможуть в цьому наші
тата.
1. Віджимання від підлоги ( по одному учаснику з команди)

2. Стрибки у мішку.

3. «Кенгуру»- Біг з м’ячем між ногами.
4. Перетягування канату.

Вчитель. Поки рада обміркує,
Хто набрав і скільки балів.
Ми поставимо питання до залу
(Конкурс з уболівальниками)
1. Бережи одяг , доки новий, а здоров’я, поки… (молодий)
2. Як немає сили, той світ… (немилий)
3. Хто день починає з зарядки, у того все буде…(в порядку)
4. Без уроків фізкультури не зміцнить … (мускулатури)
5. Козак – це людина чесна і смілива. Найдорожче йому …(Батьківщина)
6. Козак українську любить мову, додержить завжди свого… (слова)
Вчитель. Що там вирішили в раді?
Ми почути результати раді?
(Оголошення балів)
Привітаймо переможців!

