
Сценарій свята до Дня працівників освіти «ЖИТТЯ МИ ДІТЯМ 

ВІДДАЄМО ПО КРАПЛИНІ» 

Підготувала 

Вихователь-методист ДНЗ «Дюймовочка» 

О.В. Дмітрієнко 

 

Звучить фонограма мелодії «Маленькая страна» 

Виходять дві ведучі. 

В1 – Доброго дня шановні працівники ДНЗ «Дюймовочка» та гості! 

В2 –  Ми раді вітати вас у нашому закладі! 

В1 – Всі ми сьогодні зібралися тут в нашій маленькій родині, щоб в тихій, 

сімейній атмосфері відсвяткувати День Дошкілля!, і День працівника освіти!, 

яке буде проходити у першу неділлю жовтня. 

В2 – В осінній день, чудовий цей 

Дорогих гостей вітаємо. 

День Дошкілля у садочку 

Радо зустрічаємо. 

1-а дитина: 
Хто не знає,  що у нашого садочка, 

Є назва « Дюймовочка». 

Тут життя весь день вирує, 

Тут співають і танцюють. 

В стінах цих гуляє казка, 

Діти знають ніжність, ласку. 

Дружна, радісна родина 

В справах, помислах єдина. 

2-а дитина: 
Підростуть в маляток крила, 

Донесуть їх в даль вітрила, 

Та садочок не стихає, 

Нових друзів він чекає. 

Громадян для України! 

Скільки виросло талантів 

Бізнесменів й музикантів! 

Наш садочок не старіє, 

З кожним роком молодіє! 

3-а дитина: 
Де знайти найкраще місце 

Для дослідників – діток? 

Знайте, є воно на світі – 

Наш веселий дитсадок. 

Полюбляєм мандрувати, 



Пізнаєм прекрасний світ. 

Стати вченими бажаєм 

І в майбутнє шлем ПРИВІТ! 

4-а дитина: 
Тож буде хай день безхмарним 

У ваше прекрасне свято. 

Працюєте ві не марно 

І можете святкувати. 

5 -та дитина: 

А ми- вихованці ваші, 

Щоб усмішка в вас не згасла, 

Виховуватись будем краще, 

Слухняними будем завжди. 

6-та дитина: 

У вас професія прекрасна, 

Копітка хоча вона, 

Та зате  гуманна, добра, 

Їде ще в світі є така? 

7-ма дитина: 

Вам вітання найкращі подарує 

Хай весь світ! 

Чарівна осінь принесе 

Хай вам привіт! 

Під вступ пісні « Сонечко» діти виходять 

Пісня « ………» 
В1 – А зараз для привітання надаємо слово нашій завідуючій  

Слово завідуючій. 
В1 – Професій цікавих багато ми можем назвати сьогодні, 

Їх дуже і дуже багато є і престижні і модні. 

Артист чи спортсмен чи художник – 

Ти можеш свою розпізнати? 

А є ще така, в якій можна професії ці поєднати, 

І зветься вона – вихователь. 

В2 – Вона вимагає таланту, духовності, знань та уміння, 

І треба це все передати найменшому з нас поколінню. 

Щоб виросли діти здорові, майбутнє могли будувати, 

І вартий поваги й любові отой, кого звуть вихователь. 

В1 – В дитсадочку нашім свято, 

Сміху, радості багато. 

День Дошкілля сьогодні в нас, 

Привітання приймати час! 

В2 – Тут діти граються, ростуть 

Самостійними стають. 

І за це усім охоче вони подякувати хочуть! 



В1 – Вітайте вихованців нашого дитячого садочка з вітальним словом! 

Під музичний вступ « Дитинства світ» заходять діти. 
1 - В дитсадочку кожен зна 

« Мама» є у всіх одна! 

Це завідуюча щира, 

Завжди мила і вродлива! 

2 – Коли приходиш в дитсадок, 

То хто там є, окрім діток? 

Так, вихователька твоя. 

Запам’ятай її ім’я. 

3 – Діточок в садочку багато, і кожен щось хоче, 

Всіх вихователь зустріне охоче, 

Казку розкаже, співати навчить, 

І слізки із щічок зникнуть вмить. 

4 – Подякувати хочем і няням дорогим 

За ласку й привіт, 

За чай і сніданок, 

Вечерю і обід. 

5 – Смачний у кухаря пиріг, 

Чудова каша манна. 

Він дбає про здоров’я всіх, - 

Йому подяка й шана! 

6 – Наша праля не сидить й хвилинки – 

Пере,сушить і прасує без перепочинку. 

Вся білизна білосніжна, 

Чиста-чиста, ніжна-ніжна, 

Тож спасибі нашій пралі, 

За роботу цю невтомну, 

І за вдачу – щиру, скромну. 

7 – А ось наша медсестра, 

Сидить і посміхається, 

Бо ми здорові і міцні, 

І цим вона пишається! 

8 – Фізкультурник дбає, 

Щоб ми сильні стали, 

І здоровими зростали. 

9 – Дякуємо муз керівнику 

За його пісеньку дзвінку, 

За всі свята, веселий сміх, 

Що є талант тепер у всіх. 

10 – Дякуємо методисту, 

За турботу, душу чисту. 

За прогресивне виховання, 

За наш розвиток, навчання. 



11 – Нехай ця осінь золота 

Вам подарує вік щасливий, 

Щоб не згасала доброта, 

Зодорв’я, радощів і сили вам! 

12 – щоб ваш важкий, почесний труд 

Буцв плідним, як багата осінь. 

І кожен день, що йде новий, 

Хай тільки щастя вам приносить. 

В1- Зустрічайте вихованців наймолодшої групи «Карапузи» із піснею 

«Милі жінки»( на мотив «Бабушка рядышком с дедушкой)(у виконанні 

вихователів). 

В2 –Вірш « З Днем працівників освіти!» читає вихователь групи_____ 

   
За те, що горнеться до Вас дитина, 

Вважає другом, цілковито довіряє 

І шепотить свою дитячу таємницю, - 

Хай Божа сила Вас оберігає! 

За працелюбність, доброту, уважність, 

Ласкаву усмішку, терпіння, 

Коли навколо пустощі гамір, - 

Здоров’я Вам, наснаги і везіння! 

Хай вдячні будуть мами й тата, 

Допомагають у складну хвилину 

За те, що в Ваші руки довіряють 

Свій найцінніший скарб – дитину! 

Хай сонячно на серці завжди буде, 

На добрі справи кожен день багатий, 

Хай поважають і цінують люди! 

Ми Вас вітаєм з професійним святом!!!! 

В1 – Зустрічайте вихованців особливої групи «Карапузи» 

Таночок «Карапузи» (у виконанні вихователів дитсадка). 

В1 – Давайте разом пригадаємо історію нашого закладу. 

ДНЗ було збудовано на початку 80-х років минулого 

століття_______________ 

В2 – Першою його завідуючою була ....... 

В1 - В дошкільному навчальному закладі працюють досвідчені педагоги, які 

передають свій досвід та майстерність молодим педагогам. 

В1 – Всіх раді бачить, як раніше, 

Веселих, дружніх, молодих. 

І ветеранів поряд з нами, 

Згадати у дошкіллі всіх. 

На святі у нас присутні люди, які багато років пропрацювали в садочку, 

віддали свої роки вихованню молодого покоління. І сьогодні у нас присутні 

таки педагоги як: _____________________ 



І зараз ми хочемо надати слово першій завідуючій цього 

закладу_______________________ 

В1 – А зараз, ми хочемо надати декілька запитань нашим колегам, які 

працюють у цьому закладі майже з його відкриття. 

- Чи пам’ятаєте Ви свій перший день в ДНЗ ? Опишіть його. 

- Чим було визвано вибір своєї професії ? 

  - Що для Вас дитячий садок, і чому Ви саме це місце роботи вибрали ? 

 -  Яку страву Ви приготували у перший робочий день ?  

В2 – Бажаєм Вам усім здоров’я, 

Миру, щастя та добра… 

Щоб діти Вас не забували 

І колеги шанували! 

В1 – Нехай Вам сміється доля журавлина 

Поля розголосі колосом цвітуть, 

Нехай червоні ягоди калина, 

Дарує в довгу та щасливу путь. 

В2 – Нехай проліском ніжним життя ваше квітне, 

Буяє в душі теплота, 

Здоров’я міцніє і радість розквітне, 

Ніколи не згасне людська доброта. 

Тож шановні наші гості, прийміть ці святкові квіти, в знак подяки за вашу 

плідну працю. 

В1 – А зараз прийміть поздоровлення від дітей групи «Зірочка», 

Музична композиція «Зеленеє жито». 

 

В2 – До нашого дитячого садочка прийшли працювати і молоді спеціалісти. 

Вони обрали саме наш дитячий садок, тож маємо надію, що він стане для них 

рідним, а молодь виправдає наші сподівання. У славний колектив 

садочка влилися.......... 

В1 – З роси і води вам, молоді колеги! 

В садку зичимо на майбуття. 

Життя у веснах, посмішках, світанках, 

В освітній щедрості і перемог серпанках, 

Плідного, вільного й творчого буття! 

В2 – Потужно хай зростає креатив, 

Нехай садочку нашому іти в актив! 

Ми зичимо вам тільки вірних друзів, 

Які цінують щиро, по заслузі. 

Нехай обсипле доля успіхом мішками 

Ідіть в перед! 

І доля вам стелитиметься рівними стежками! 



В1- про свій перший досвід роботи у дитячому садку молоді вихователі  

проспівають у частівках. 

«Частівки» (у виконанні вихователів). 

 

В2 – Врожай не за горами, пожнемо разом ми, 

Хай Бог додасть вам сили, і вічної наснаги. 

Радійте осені – вона мов пісня лине, 

У крапельці роси і шелесті дібров. 

Хай вас в житті ніколи не покине 

Надія, віра і свята Любов. 

Виступ____________- 

В1 – За те, що горнеться до Вас дитина, 

Вважає другом, цілковито довіряє, 

І шепотить свою дитячу таємницю, - 

Хай Божа сила Вас оберігає! 

В2 – За працелюбність, доброту, уважність, 

Ласкаву усмішку, терпіння, 

Коли навколо пустощі і гамір, - 

Здоров’я Вам, наснаги і везіння! 

В1 – Хай вдячні будуть мами й тата, 

Допомагають у складну хвилину 

За те, що в Ваші руки довіряють 

Свій найцінніший скарб – дитину! 

В2 – Хай сонячно на серці завжди буде, 

На добрі справи кожен день багатий, 

Хай поважають і цінують люди! 

Ми Вас вітаєм з професійним святом! 

В2 –  Зі своєю заключною танцювальною композицією Вас вітають 

вихованці старшої груп «Зірочка». 

Танцювальна композиція « Одна калина». 
В1 – На цьому наше свято присвячене Дню Дошкілля та Дню працівника 

освіти закінчено. 

Дякуємо за увагу!!!!!! 

 


