
Сценарій  виховного заходу  

Свято  книги у нашій школі “Книга-джерело мудрості” 
(Звучить  пісня) 

Доброго  дня,  дорогі  гості!  

  В  нас  сьогодні  книжки  свято. 

   Будем  разом  відзначати, Книгу-друга  шанувати. 

Дружба  з  книгою – це  свято,   Не  було  б  його  у  нас, 

 Ми б  не  знали  так  багато                                                                                                          

Про  новий  і  давній  час. 

Книги  дружать  з  дітворою,                                                                                                                                        

Полюби   їх  у  житті,                                                                                                              

І  улюблені  герої                                                                                                                                  

Будуть  друзями  в  путі. 

В  кожнім  домі,  в  кожній  хаті,                                                                                           

У  містах  і  на  селі,                               

 Хто навчився  вже  читати,                                                                                              

Має  книжку  на  столі. 

 

 

 

 

 

 

Вед. 1  Це  просто  чудово,  що  ви  завітали  на  наше  свято. На  вас  чекає  зустріч з 

героями  книжок. На  святі  ви дізнаєтеся  про  створення книг. Чи  любите  ви  

читати  книги? 

Вед. 2  Великий  шлях  подолала  книга,  поки  набула  сучасного  вигляду.  Давним-

давно  на  Землі не було  таких  книжок,  як  зараз,  бо люди  не  вміли  їх  

виготовляти.  Сторінками  найдавніших  книг  були  глина,  камені, стіни печер, кора  

дерев, шкіра тварин, папірус  та  шовк. 

Вед. 3Розмочували  глину,  виготовляли з неї  невеличку  табличку і по мокрій  

поверхні  писали спеціальною  паличкою. Потім  табличку  сушили  на  сонці,  або  

випалювали  на  вогні, щоб вона  не  кришилася. 

 
Вед. 4   Найпоширенішим  матеріалом  для  написання  книг  у Київській  державі  

був  берест – тонкий  лист  березової  кори. Літери наносилися  кістяними,  або  

мідними  стержнями. Сучасний  матеріал – папір винайшли  в  Китаї  ще 2000 років  

тому. 

Вед. 1  Зовсім  нове  життя  в  книг  почалося,  коли винайшли  друкарський  верстат.  

«Батьком» книгодрукування  вважається  німецький  майстер  Йоганн  Гутенберг.  

Його спосіб  друкування  існує  й  досі. Перша  друкована  книга  в  Україні  

називалася  «Апостол». Надрукував  її  Іван  Федоров. 

 Книжок  на  цілім  світі  є  багато,   

  І  кожна  щось  розкаже  нам.                                                                                                                               

І  от  сьогодні  в  наше  свято                                                                                                                                                                        

Складемо  шану  всім  книжкам! 



Книжок  країна  чарівна –                                                                                                                                                                            

У  гості  й  вас  чека  вона.        

     Отож  часу  не  гайте,                                                                                                      

У  подорож  рушайте! 

Запрошую  і  я  також                                                                                                                 

Усіх  в  казкову  подорож!                                                                                                                                                                                                                     

Хто  дружить  із  книжками,                                                                                                                       

Завжди  йде  поруч  з  нами. 

Пісня  «Усмішка» 

 
Вед. 4  Книгарія – країна  є  така,                                                                                              

До  неї  не  потрапиш  просто  так.                                                                                                                                                                            

Спочатку  навчишся  ти  читати,                                                                                                    

Тоді  до  нас  ти  можеш  завітати.                                                                                             

Країна  наша  чарівна,                                                                                                                        

Багато  знань  дає  вона! 

Вед. 2  Дійсно,  у  книжках  можна  знайти  відповіді  на  всі запитання.  Книжка  

може  перетворити Незнайка  на  Знайка. Якщо,  звісно,  читати  уважно. 

Незнайко.  Доброго  дня! Я – Незнайко. Дуже  хочу  багато  знати,  але  часто  

зазнаю  невдачі. Непосида  я.                                                                                                                  

Хто  це  вигадав  про  мене:                                                                                                                                                                                                                       

Не чита  Незнайко  книг?                                                                                                                                                             

Це  неправда,  так  і  знайте:                                                                                                                                                              

Жить  не  можу  я  без  них.                                                                                                                                                 

Я  читаю  без  зупинки:                                                                                                                                                                                                                                                                           

П’єси,  вірші  та  казки,                                                                                                                      

Від  картинки  до  картинки,                                                                                                                        

Ну,  а  потім  навпаки! 

Росітта.  Ти  книжки  читаєш,  як той  вітер:  в  одне  вухо  влітає, у  друге – вилітає. 

Незнайко.  Який  вітер? 

 
 

Росітта. А  ось  послухай!                                                                                                                                                                                         

На  вікні  лежала  книжка.                                                                                                                               

Вітерець  підкрався  нишком,                                                                                               

Сторінки  погортав.                                                                                                                                                                                                        



Каже: – Вже  я  прочитав!                                                                                                                                          

– А  про  що ж  ця  книжка?                                                                                                                                         

– Та…  вона, – Вітрець  шумить, –                                                                                                     

З  мене  вивітрилась  вмить!                                                                                                                   

Хай  цей  вірш  запам’ятає,                                                                                                                            

Хто  отак  книжки  читає! 

Незнайко.  Зовсім  я  не  так  читаю           

  І  тому  багато  знаю.                                                                                                                                                                  

Ви  переконайтесь,  діти:                                                         

  Знаю  я  усе  на  світі!                                                                                                                                                                                                   

Знаю: діти  вчаться  в  полі,                                                                                                                  

А  комбайн  працює  в школі!                                                                                                     

Знаю:  нас  стрижуть в лікарні,      

 А  лікують  в  перукарні!                                                                                                                                                                        

А  книжки  беруть  в  аптеці,      

Ліки – у  бібліотеці! 

Росітта.  Сумніваюсь  я,  однак…                                                                                 

Може,  це  не  зовсім  так? (Звертається  до дітей)                                                                                                         

Може,  діти  вчаться… (в  школі),                                                                                                                                                 

А  комбайн  працює…(в полі),                                                                                                                                                       

А  лікуються…  (в  лікарні),   

   А  стрижуться…  (в  перукарні),                                                                                             

Ліки  всі  беруть…  (в  аптеці),                                                                                                                                                        

А  книжки – ….   (в  бібліотеці). 

Незнайко.  Зрозумів  я:  щоб  багато  знати,                                                                                                                                                                

Треба  більш  уважно  читати!                                                                                                                 

Ви,  малята,  це  запам’ятайте                                                                                                                                                                                                              

І  з  книжками  світ  цей  відкривайте!                                                                                             

(Прощається  з  дітьми,  виходить) 

З’являється  Баба  Яга, грає  музика. 

Баба  Яга.  Чого  це  тут  так  людно  сьогодні?  Чула  сорока  скрекотала  щось  про  

скарби. Невже  скарби  ділитимуть,  а  про  мене  забули? Дарма!  Гадаєте,  що  я  

стара,  то  мені  нічого  не  треба? Може,  я  ще  більше  за  модою  стежу!  Ось,  

тільки  вчора  придбала  моднєйшу  спідницю.  Погляньте!  У  кого  ще  така  є?  ага,  

немає! 

 

 
 

Каріна.  Бабусю,  зупинися! Не  про  ті  скарби  йдеться.  Ми відзначаємо  свято  

книги  «Казкова  країна  мудрої  книги».  Не  заважай  нам! 

Баба  Яга.  Я?  Я – заважаю? Щось  ви  тут  мудруєте! Не  ті  скарби?  А  які  ще  

можуть  бути  скарби?  Хочете  мене  в оману  ввести? Бачте,  свято  у  них, казкові  

герої  тут  зібралися!  А  я  хто? Я  вже  не  казковий  герой?  Якби  сама  не  

прийшла,  ніхто не  і не згадав  би! Розповідайте, бо  заважатиму  святкувати. 

Каріна.  Ми, звісно, розкриємо тобі  секрет. Діти  зараз розкажуть,  про які  скарби  

тут  йдеться. Сама  прочитай: «Книга – найцінніший  скарб» 



У  шафі  в  мене – скарби  всіх  століть.                                                                                                             

І  кожен  том – неначе  дім  стоїть.                                                                                                                                                 

Обкладинки, мов  двері,  відчиняй, –                                                                                                                                                                                                                     

І  ти  вже  гість: господаря  вітай! 

Це  знань  могутнє й чисте  джерело,                                                                                                                           

Що не міліє – повниться  роками!                                                                                                                          

І  як  би  там  людині  не  було,                                                                                                              

А  мудра  книжка  завжди  поруч  з  нами. 

Бо  книга – вчитель, добрий  друг  вона,                                                                                                                                                        

Завжди  порадить  щиро й допоможе.                                                                                                                                                                

В  ній  людством  мудрість  зібрана  земна,                                                                                                                                                          

Тому  вона  усе  на  світі  може! 

Каріна. Ягусю,  зрозуміла? Про книгу  тут  говоримо,  про мудрість і знання. 

Баба  Яга  Зрозуміла! А  може, й мені  до бібліотеки  записатися?  Хочу  почати  

читати книги. Може, таки  пощастить скарб  знайти самій. До  побачення, діти!  

Свято  книги  зазвучало                                                                                                         

Серед  міста, як  сигнал.                                                                                                             

За  годину  місто  стало,                                                                                                                                                          

Як  одна  читальна  зала. 

Всі  читають  урочисто –                                                                                                           

І  безвусі,  й  вусачі.                                                                                                                                         

Скільки  мешканців  у  місті,                                                                                                    

Стільки  в  місті  й  читачів. 

У  тролейбусі  читають,                                                                                                                                            

Щось  мугикають  під  ніс,                                                                                                                               

Сторінки  перегортають          

Під  ритмічний  стук  коліс. 

Лиш  з  малими  читачами                                                                                                 

В  хаті  клопіт  вечорами:                                                                                                                                      

Від  книжок,  хоч  треба  спати,                                                                                                                                                    

Їх  ніяк  не  відірвати! 

Всі  ми  добре  знаємо:                                                                                                                                                                                    

Кращої  не  маємо                                                                                                                    

Доброї  і  вірної  подруги  малят.                                                                                                                                                                     

Книгу  зрозумілу,                                                                                                                       

Чесну  і  сміливу                     

  Всі  дівчатка  й  хлопчики                                                                                                                             

Хочуть  прочитать! 

Книго,  друг  ти  наш  незмінний,                                                                                                             

Друг  любимий  з  ранніх  літ.                                                                                                                                                          

Ми  з  тобою  пізнаємо  світ,                                                                                                                                                                                        

Ми  побачим  всю  країну –                                                                                                                 

Нашу  славну  Україну. 

Бібліотека – море  книг.                                                                                                           

Бібліотека – храм  науки.                                                                                                                     

Переступайте  наш  поріг,                                                                                                                                       

Беріть  скарби  нетлінні  в  руки.                                                                                                                            

Вони – це  згусток  давнини,                                                                                                          

Вони – це  всіх  епох  розмова.                                                                                                                  

Вони  прийшли  із  давнини,                                                                                                             

Як  наша  виспівана  мова. 

Книги  дружать  з  дітворою                                                                                                     

Полюби  їх  у  житті –                                                                                                                                                      

І  улюблені  герої                                                                                                                                       

Будуть  друзями  в  путі. 



Книгу  зрозумілу,                                                                                                                                           

Чесну,  добру  і  сміливу                                                                                                                                         

І  дівчатка  й  хлопчики –                                                                                                                                                                                                                

Хочуть  всі  читать. 

В  день  народження  до  друга                                                                                                

Доведеться  тобі  йти,                                                                                                                                                 

То  казок  чудову  книгу                                                                                                             

Принеси  в  дарунок  ти. 

Пісня.  

Чути  стогін.  Шкутильгаючи,  входить  книга. 

Каріна.  Що  трапилося,  Книго? Хто  тебе  образив? Чому  ти  стогнеш? 

Книга.  Я подерта, я  потерта,                                                                                                       

Кутики  загнуті.                                                                                                                                                                             

Сторінки  пом’яті.                                                                                                                                                

Люди  скажуть: «Ой  чия  ти?                                                                                                 

Як  тепер  тебе  читати?                                                                                                        

Скільки  ми  читали  книг,                                                                                                               

А  не  бачили  таких».                                                                                                                                                                     

Я  терпіть  не  маю  сили.                                                                                                                                                                                                                         

От  подалась  в  світ  блукати,                                                                                                                                                          

Долі  кращої  шукати. 

Хлопчик.  Ось  де  ти,  Книжко  моя  дорогоцінна! Я  тебе  шукаю  скрізь, а ти тут! Я 

ж тобі  шкоди  не  заподіяв, тільки  вдарив  тобою  декілька  разів  свою  сусідку  по  

парті. Та  вчора  забув  тебе  на  дворі.  А  вночі  пішов  дощ. Зранку я пішов  тебе  

шукати, а ти ось де! 

Книга.   Я не хочу  повертатися  до цього  хлопчика. 

 

 
Каріна. Не  сумуй, Книго!  Ми  зараз  лікаря  покличемо  і  тебе  полікуємо. 

Лікар. Я – лікар  книжковий,                                                                                                                         

Я  книги  лікую.                                                                                                                                                       

Хворі сторінки  їм ремонтую.                                                                                            

Мої  пацієнти  брудні  і  з дірками.                                                                                                                                                                       

Кому з  вас  погано – ходімо  із  нами!                                                                                                                                         

Я  дам  вам  сорочку з паперу  і клею,               

Щоб  книги  зцілити, в лікарні  усе  є. 

Книга. Я  іду, я  згодна,  полікуйте  гарно!                                                                                

Дайте  мені  клею і зашийте  рани.                                                                                                                                                                                     

Прошу  я  лиш  про  одне:                                                                                                    

Порятуйте  ви  мене! 

Ведуча.  Забирайте, лікарю,  Книгу  до лікарні. Діти!  Книжка – це  ваше  обличчя.  

Коли  вона  чистенька,  охайна, то говорить,  що у неї добрий  господар.  Будьте  

добрими  господарями  для  своїх  книг. 



Ведуча.  А чи знаєте ви, що для виготовлення  одного підручника  потрібно  спиляти  

тисячу ялинок? З  дерева  виготовляють  папір,  необхідний  для  друкування  книг. А 

ще його можна  виготовляти з  макулатури. 

Входить книга. 

Книга.  Мене  підлікував книжковий  лікар!                                                                              

І знову  я  щаслива,                                                                                                                                                        

Мудра,  правдива і жартівлива.                                                                                                                                    

Я – Книга!                                      

Я – товариш  твій!                                                                                                                                   

Ти  берегти  мене  зумій! 

Пісня.  

 

 
Ведуча.  Не  всі  казкові  герої  завітали  до  нас  на  свято,  але  надіслали  

телеграми.  На  жаль  вони  без  підписів. Сподіваюся, що  разом  ми відгадаємо, від  

кого  надійшли ці  телеграми. 

1.  Я  кругленький, я маленький,                                                                                                                               

А до  того ще й смачненький. ( Колобок) 

2. Я  звірят  усіх  лікую,                                                            

   Від  халеп  різних рятую                                                                                                                                         

І зайчат, і  мавпенят,                                                                                                                                        

Бегемотів,  тигренят.                                                                                                                                    

Вилікую  я  за  мить                       

Все,  що  в  звірів  так  болить.                                

 Ваш  добрий  лікар… (Айболить) 

3. Я  гарненька, я біленька,                                                                                                                                    

Всім  кажу, що голодненька.                                                                                                                                                                  

Діда  й  бабу  обдурю:            

Плачу, що не їм  не  п’ю.                                                                                                                          

я  за  три  копи  куплена,                                                                                                               

Півбока  луплена!   (Коза Дереза) 

4. Я  веселий  і  незлобний,                                                                                                                                                                                                                  

Мій  хазяїн – хлопчик  Робін,                                                                                                                                         

Мій  товариш  П’ятачок.                                                                                                                                             

До  прогулянки  я  ласий,                                                                                                                                         

Є  на  мед  чутливий нюх.                                                                                                                   

Я – ведмедик…  (Вінні  Пух) 

5. До  школи  з  букварем крокую                                                                                                                

Я,  хлопчик  дерев’яний,                                                                                                                                                    

Потрапляю  замість  школи                                                                                                                

В  балаган  полотняний. (Буратіно). 

6. Знайшов  я  колосок,                                                                                                

Змолотив борошна  мішок.                                                                                                             

Спік  негайно у  печі                                                                                                                      

Пиріжки  і  калачі.                                                                                                                                   

Мишенят  не  пригощав,                                                                                                                      

Бо кожен з них  не помагав. (Півник з казки «Колосок») 



7. Маленька, сіренька,                                                                                                                                                          

Біди  наробила.                                                                                                                                                                                  

Щось  біле,  кругленьке    

 Хвостиком  розбила. (Мишка з казки  «Курочка ряба») 

8. Дівчинка, хоч  і  кривенька,                                                                                                                                   

Роботяща,  моторненька,                                                                                                                                       

Як  гніздо  моє  спалили,                                                                                                                

То  з  качками  полетіла. (Кривенька  качечка) 

Ведуча.  Молодці!  Впорались  із  завданням.  А  знаєте  ви  все  тому, що  багато  

читаєте. 

Любі  хлопчики й  дівчатка,                                                                                                                                      

Закінчилось  наше  свято!                                                                                                     

Ми вам  хочем  побажати                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Книжок  багато  прочитати. 

Бібліотекар говорить і  дарують першокласникам книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжковий  дім – бібліотека –                                                                                                                                                 

Це затишок  думок святих.                                                                                                                                

«Бібліо» – звали книгу  греки,                                                                                                                                                            

Цю  назву  ми  взяли  від  них.                                                                                                                                                                     

Тут  зібрані  думки  вчених,                                                                                                                                                      

І  кожна книга – відкриття.                                                                                                                                                                  

Знання – для всіх  людей  священне,                                                                                                                                                           

Без  нього  не бува  життя. 

Говорить слова бібліотекар. 

 
Кожна  книжка – це друг, що веде  нас  у дивовижний і  чудовий  світ, знайомить  із  

прекрасними  людьми. Читаючи  книжки, ви  самі  стаєте  добрішими і мудрішими. 

Шануйте, любіть  книжки!  Хай  не  буде  жодного  дня,  коли  б  ви не  прочитали  

хоча  б  однієї сторінки з нової  книги. 

 

 


