Парасольки вчительських мрій
Сценарій до дня вчителя

Ведучий:
Добрий день, любі друзі!
І якщо вже мова в нас про це,
І якщо цей день дійсно добрий,
То нехай нам радість принесе.
Ведучий
Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим
килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки, дорогі вчителі.
Ведучий
Вони, як маленькі натомлені сонцем, розсипаються міріадами грайливих
блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі.
Ведучий
І це золото, дароване вам щедрою осінню в знак щасливої долі, і день цей,
осяяний тисячами щирих посмішок вдячних учнів, належать вам, дорогі
освітяни!
Ведучий
Учительська мрія – блакитна завжди,
Вона виручає педагога з біди.
Якби ж то не я, зупинився б процес,
Пропав би життєвий навік інтерес.
Махну рукавом – намалюю я мрію,
Хай кожен до неї спішить, як уміє.
(Звучить мелодія)
Х.
А чого це ти з парасолькою?
Д.
Це не звичайна парасолька, а чарівна.
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Х.
Парасолька як парасолька, що в ній чарівного?
Д.
Це парасолька мрій.
Х.
Зрозумів, ти мрієш. Щоб весь час йшов дощ та можна було б не ходити до
школи. Я теж про це мрію. Бачиш, навіть руку собі перебинтував, щоб не
писати у школі. А раз я не зможу писати, то, мабуть, мені зовсім не треба
буде до неї ходити. А як будуть раді вчителі!
Д.
Та ні, це парасолька не моїх мрій. Вона може розповісти про мрії вчителів.
Х.
Цікава в тебе парасолька, а давай дізнаємося, про що ж вони мріють. Давай
перевіримо, як діє ця парасолька мрій.
Д.
Гарна ідея, давай тільки обережно
(відкривається парасолька, звучить казкова музика, з парасольки сипляться
блискітки)
1 мрія (за сценою, під ліричну музику)
Я – мрія про світле майбутнє життя,
Що в кожній дитині палає,
Де з творчої стежки нема вороття,
Де дружба з дітьми не згасає.
Ведучий
Ось така перша вчительська мрія
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Ведучий
В це свято – День учителів –
Покиньте всі свої тривоги,
Хай вас зігріє щирість слів.
Ви нам відкрили радість світу,
І дітвора спішить чимдуж
Подарувати вам
усе тепло учнівських душ.
Ведучий
Для школярів ваш погляд ясний
Дорожчий за мільйон похвал.
Сьогодні в нас одне бажання:
Подарувати радість вам.
Виступ 2 класу
Д.
А чому це ти вийшов зі шпаргалкою? Що боїшся слова переплутати?
Х.
Ні! Хочу загадати усім вчителям загадку. Дійсно, хвилююсь, це ж вперше
буду тестувати вчителів.
Д.
Цікава, що з цього вийде.
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Х.
Тож уважно слухайте.
Вона у школі, наче капітан на кораблі.
Вона капітан — сміливий і відважний,
Веселий, добрий і уважний.
Зранку вона до ночі у школі,
Не відпочиває ніколи.
Знає всіх вас в обличчя,
І ця роль їй дуже личить.
Д.
То хто це?
Х.
Так, це наш улюблений директор. Запрошуємо його до вітального слова.
(Виступ директора НВК)
Ведучий
Нехай ваша доля не знає невтіхи,
Хай стелиться цвітом земля,
Хай радість живе лиш під вашими стріхами,
Усім вам добра, лиш добра!
Ведучий
Хай діти дарують уважність і шану,
А голову хай обмина сивина.
Хай буде в житті вашім все без обману,
Бо праця учительська – святиня свята.
Ведучий
Для вас свої жартівливі гуморески дарують учні 5 класу
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Х.
Якщо ти скажеш, що у наших вчителів тільки одна мрія, нізащо не повірю, бо
як же я – я ж палець бинтував, щоб не ходити до школи? Виходить, що вони
не мріють, щоб я не ходив до школи?
Д.
Та ні, не хвилюйся, мрія не одна. А ось про що ще мріють вчителі, ми зараз
дізнаємось.
(Крутить парасольку, звучить казкова мелодія, з парасольки сипляться
блискітки)
2 мрія (за сценою, під ліричну музику).
Ось мрія типова, звичайно для вас:
Щоб школа красива, просторий був клас,
Учнів багато вступило до нас.
І все щоб блищало у школі тій,
І вчитель підручник дає – геть усім.
А ще телевізор, комп’ютер у клас ,
Новітні програми – це теж, все для вас.
Ведучий
Ось така друга мрія наших вчителів.
Ведучий
Вчитель! Скільки сили треба,
Щоб навчити нас усіх,
І терпіння, і бажання,
І надій, і сподівання.
Вчитель наш - найкращий у світі,
Допоможе в хвилину важку,
І нехай тільки посмішки й квіти,
Він знайде на своєму шляху.
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Ведучий
Зізнайтеся, скільки разів ви хотіли усе кинути! Ці нескінчені зошити,
конспекти…школу…Але якась сила, знову і знову змушувала вас відкривати
двері в клас. Не дивлячись навіть на такі сцени шкільного життя.
Жартівливі сценки із шкільного життя. (6 клас)
Х.
Ліза, а ким мрієш стати в майбутньому?
Д.
Звісно, педагогом.
Х.
І ти не будеш боятися заходити у клас і проводити заняття?
Д.
Мабуть, буду хвилюватися. А ти думаєш, наші теперішні вчителі, роблячи
перший крок на стежину педагогічної творчості, відчували себе спокійно?
Х.
Думаю, що хвилювалися але з кожним новим днем ставали впевненіші.
Д.
У нашій школі працюють не тільки вчителі а й технічні працівники вони
напевно також про щось мріють.
Х.
Давай перевіримо.
(Крутить парасольку, під казкову музику)
3 мрія (за сценою, під ліричну музику)
Мрію у школі не вчитель лиш має
А й тех.персонал у хмаринках літає
Мріють вони щоб здійснився прогрес
Мото-мітла працювала без меж
Швабра сама коридором гуляла
Ганчірка у відро сама щоб ниряла
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Каструля варила борщі без кінця
І праця легкою здавалася.
Ведучий
Ось така цікава мрія у наших технічних працівників. Для вас і всіх присутніх
у цьому залі в подарунок танок 8 класу.
Ведучий
О рідний, любий вчитель наш ласкавий,
Дбайливий друг наш з юних літ.
Ми вам слова принесли величаві
І наш учнівський, і від батьків вам теж – привіт.
(виступ 4 класу)
Д.
Шановні вчителі, признайтеся чесно: Чому ви стали вчителями?
Х.
Напевно, вступаючи до педагогічного вузу, ви відповідали щось
абстрактне… ну наприклад, тому що люблю математику.., люблю дітей або
все життя про це мріяли.
Д.
У кожного із нас – і у вчителів, і в учнів є свої мрії. Вони різні. Але в одному
вони стовідсотково збігаються. А саме, ми хочемо навчатися, а вчителі
викладати у найкращій школі!
Х. Ану відкривай свою чарівну парасольку дізнаємось ще про одну мрію
наших освітян.
4 мрія (за сценою, під ліричну музику )
Майбутнього школа. Якою їй бути?
Ввібравши все цінне, віками набуте.
Вона стане місцем крилатої мрії,
Де зріють таланти, міцніють надії.
Де кожний найменший ваш успіх помітний,
Як вогник бажання в очицях привітних!
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Ведучий
Ось іще одна мрія наших улюблених вчителів
Ведучий
Любі друзі, а чи не замислювалися ви, що таке справжній учитель?
Ведучий
Справжній учитель – той, на кого при зануренні у клас не діє
виштовхувальна сила.
Ведучий
Справжній учитель – ідеальний у всьому: одягнений з голочки, в руках усе
горить – прямо не вчитель, а їжачок на пожежі!
Ведучий
Напередодні професійного свята справжній учитель весь завалений квітами і
цукерками – просто не вчитель, а ювілейний портрет директора
кондитирської фабрики.
Ведучий
Так-то воно так, та чи не здається вам, що для вчителів нашої школи сьогодні
треба знайти якісь особливі, проникливі слова, які повернули б їх у
дитинство, налаштували б на ліричний лад, викликали б світлі спогади,
подарували б святковий настрій?
(пісня-танок «Мишки-першокласники)
Фон «Спят усталые игрушки»
Ведучий
Тихо вечір догорає,
Сплять у синяві зірки,
Наша вчителька читає
Твори учнів від руки.
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Ведучий
Все навколо постихало,
Другий сон пливе кругом,
І лиш вчитель невгамовний
Щось схилився над столом.
Ведучий
Перші півні заспівали
Вже світанок жевріть став,
А учитель, наче бджілка,
Ще і досі не лягав.
Ведучий
Для всіх стомлених, але таких енергійних вчителів виступ наступних
учасників концертної програми. (виступ 7 класу )
Д.
Вчитель- яке прекрасне слово!
Багато хочеться мені сказать,
Але про те я поведу тут мову,
Що вчителів потрібно шанувать.
Повинні бути вдячні ми довіку
За їхню віру, ласку і тепло,
За те, що розуміли нас, любили,
За допомогу, чуйність і добро.
Х.
Я гадаю, що мрій у наших вчителів дуже багато, та, щоб дізнатися про всі,
треба дуже багато часу.
Д.
Так, їх багато, та давай спробуємо хоча б ще один раз використати нашу
парасольку.
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4 мрія (за сценою, під ліричну музику).
Я – мрія про щастя й удачу дітей,
Щоб їм таланило в дорозі.
Нехай зустрічають тільки добрих людей,
А ми їх чекаєм на ріднім порозі.
Прекрасно, коли з вами я, ваша мрія.
Повірте, здійснити себе я зумію,
Бажаю вам всім не втрачати мене.
І ваша надія вас не мине.
Ведучий
Шановні педагоги!
Хай Мрія прекрасна
Веде вас в життя.
Щоб ладилось все
І велось до пуття.
Ведучий
Живе хай Надія
І живить серця,
Натхнення і творчість
Дає без кінця.
Ведучий
А зараз ми вам пропонуємо переглянути фільм про будні нашого шкільного
життя. Головними героями якого є наші вчителі, діти та технічні працівники.
Фільм створений за сприянням учнів 10 класу.
(Відео)
Д.
Ми ще раз вітаємо вас із професійним святом!
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Х.
Нехай усі ваші мрії здійсняться!
Ведучий
А ми із задоволенням вам допожемо.
Ведучий
Хай вам щастить у новому навчальному році і для вас звучить пісняподарунок від учнів 9 класу.
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