Abėcėlės šventė
Renginio scenarijus
Veikėjai:

1-os klasės mokiniai, Malvina, Buratinas, Abėcėlės Karalienė.

Auditorija: mokyklos pradinių klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojai, mokinių tėvai, mokyklos
administracija.
Renginio vietos apipavidalinimas: sulankstoma širma, papuošta pirmokų piešiniais. Prie širmos stovi
mokyklinis suolas, dvi kėdutės, šone – kėdė Abėcėlės Karalienei, patiestas žalias kilimas, kabo abėcėlė,
kitame šone – kėdutės pirmokams).
(Pirmokai, sutūpę su raidžių karūnomis ant galvų, vaidina, kad miega. Pasigirsta žadintuvo garsas,
arba muzika, kuri žadina. Mokiniai stojasi, rąžosi ir atlieka mankštą, deklamuodami eilėraštį).
Kas linksmai kas rytas
Iš lovelių ritas?
Buratinas, Čipolinas
Ir visi vaikai mankštinas.
Dagilėlis groja
Ir sparnais plasnoja.
Paplasnokim mes sparniukais
Kaip dagiliai ir zylutės.
Ko varlytės tupi?
Gal musytės rūpi?
Atsitūpę palinguokim,
Nesuklupę atsistokim.
Ko kiškučiai žiūri
į vaikučių būrį?
Tai norėtų ir kiškučiai
Taip mankštintis kaip vaikučiai.
(Pirmokai išsirikiuoja į vieną eilę)
Mokinė I:

Kažkur toli yra šalis
Tokia graži, miela.
Tenai gyvena pasaka –
Ir netgi ne viena.
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Mokinys I:

Ten pamotė su Sigute,
Tenai pikčiurna Vilkas.
Tenai iš baimės patvory
Vis dreba kiškis pilkas.

Mokinė II:

Ten stebuklinga karieta,
Žirgais pavirsta gėlės.
Ir tikro gyvojo vandens
Upelis ten čiurlena.

Mokinys II:

Gyvena ragana pikta
Ir fėja toj šaly,
O jei norėsi, tai ir tu
Į ją patekt gali.

Mokinys III:

Aš paslaptį atskleist galiu,
Kas ta šalis yra.
Juk jūs ir ji – geri draugai,
O vardas jos – KNYGA.

Mokinys IV:

Čia pasakų namai,
Čia knygų išmintis,
Iš čia visi keliai
Į tolimas šalis.
Atverkime linksmai
Tas skambančias duris...

(Suskamba muzika , pasirodo Abėcėlės Karalienė).
Karalienė:

Aš garbioji ABĖCĖLĖ –
Visų raidžių karalienė.
Aš kasmet lankau puikius
Šios mokykos pirmokus.
Su manim žygiuoja raidės,
Išmintingosios dukraitės.
Jas visas vaikai pažįsta
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Ir skaitydami neklysta.
Dirbot, plušot, netingėjot,
Raidę prie raidelės dėjot.
Daug dainavot, šokot, piešėt,
Pasakas į klasę kvietėt.
Tiek darbelių jau nuveikus,
Šventę šią pradėti laikas.
(Abėcėlės Karalienė ir pirmokai atsisėda į savo vietas).
Už durų pasigirsta triukšmas ir šauksmai. Ateina Malvina ir Buratinas.
Buratinas:

Nenoriu, nenoriu, nereikia man tos mokyklos, nereikia raidžių. Aš noriu dūkti ir
išdykauti!

Malvina:

Bet pažiūrėk, Buratinai, kur mes pakliuvome.

Buratinas:

Tikrai... Koks keistas namas ir jo gyventojai.

Malvina:

Einam arčiau. O tu, Buratinai, gražiai pasisveikink. Mudu tuoj sužinosime,

kur

pakliuvome.
Buratinas:
Malvina:

Laba diena su vištiena.
Atleiskit (timpteli Buratiną). Laba diena, didingoji Karaliene. Būtų malonu, jei
pasakytumėt, kokia čia pilis.

Karalienė (atsistoja): Laba diena, Malvina ir Buratinai. Aš jus pažįstu seniai, nes jūs gyvenate mano
knygų šalyje. Aš labai džiaugiuosi, kad atsivedei Buratiną, Malvina. Mano raidelės
padės jam daug ką išmokti.
Buratinas:

Aš nenoriu, nenoriu, nenoriu. Tuoj bėgsiu iš čia.

Malvina:

Buratinai, juk tu mano draugas ir aš labai noriu, kad tu pasimokytum. Pasakyk, kad
sutinki.

Buratinas:

Gerai, maloningoji karaliene, aš mokysiuos...

(Buratinas ir Malvina atsisėda į suolą).
Karalienė:

Kaip puiku. Tada tuoj ir pradėsim. Raidelės, prisistatykit.

(Abėcėlės Karalienė atsisėda ant savo kėdės).
Mokiniai (raidės A) (du berniukai):
Abėcėlėj – A – pirma stovi išdidi, rimta.
Ištaria mane visi: ir maži, ir dideli.
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Auga girioj ąžuolėlis,
Auga ir žaliuoja.
Auga mūsų brolužėliai,
Augdami dainuoja.
(Atsistoja dvi raidelės M – dvi mergaitės).
Buratinas: (Buratinas prieina arčiau prie raidžių M)
Dvi stačios lazdelės lyg medžiai miške.
Dvi kitos lazdelės lyg perlūžo čia.
Kokia tai raidė?
Mokinė – raidė M:
Tai raidelė M.
Tai mano vardo raidelė. Esu Margarita. Jeigu jos nebūtų, negalėčiau parašyti savo vardo.
Mokinė – raidė M:
Tai ir mano vardo raidė. Esu Milena.
Jeigu M nebūtų, vietoj mūsų tartų ūsų.
Vietoj mokykla būtų okykla.
Malvina: (atsistodama nuo kėdutės)
Raidę M dabar pažinsim, su kitom nesupainiosim.
(Raidės A ir M sudaro žodį MAMA)
(Malvina Buratinui): Buratinai, pabandyk perskaityti žodį.
Buratinas skaito: MAMA. Vaje, kaip įdomu, aš jau moku skaityti.
(Buratinas ir Malvina atsisėda).
Mokinė: Kas švelnumą, kas paguodą
Man kiekvieną dieną duoda?
Kas man atneša jaukumą
Per žiemos sidabro dūmą?
Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Ir švelnumą, ir jaukumą –
Viską atneša Mama.
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Mokinė: Kas išmokė pirmą žodį,
Pirmą raidę kas parodė?
Kas lyg skrynią man atvožė
Tėviškėlės mielą grožį?
Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Visą žemę, visą žemę –
Man

juk

atneša

Mama.
Atsistoja raidės:

TĖTIS

Mokinys: Tvirtą tiltą mes pastatėm.
Tvirtas tiltas nesiūbuos.
Traukiniai per jį važiuos.
Mokinys:
Ėdžios naujos palei sieną,
Ėda ten karvutė šieną.
Mokinė:
Tramdo tigras tris vaikus,
Tankiakailius tigriukus.
Tie tik tampo stiprų tėtį
Ir jau baigia sutvirtėti.
Mokinys:
Į lazdelę panaši–
Ji vadinas raidė i.
Mokinė:
Strikt su savo smuikeliu.
Strikt virš smilgų, virš žalių.
Strikt saulutės pasitikt.
Strikt, žiogeli, strikt, pastrikt.
Malvina: ( Buratinui): Buratinai, perskaityk žodį.
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Buratinas:(atsistoja) r-ė-t-i-s, ne. A-a, supratau, TĖTIS.
Pirmokai: Tėti, tėti, būk šalia,
Apkabink, kai man sunku.
Nuramink, kai aš liūdžiu.
Abėcėlės Karalienė (atsistoja): raidelės kviečia ne tik deklamuoti, bet ir ratelius šokti.
Štai linksmai suraityta raidelė Š kviečia į ratelį...
Mokinys (karūna su raide Š) (garsiai): Šarka!
(Šokamas lietuvių liaudies žaidimas – ratelis “Šarka”. Mokiniai vieną kartą pašoka, po to kviečia
tėvus. Po šokio mokiniai atsisėda).
Abėcėlės Karalienė: Buratinai, jei išmoksi gerai abėcėlę, ir tu mokėsi skaityti taip, kaip skaito
pirmokai.
Dėmesio, dabar mįslių turnyras. Pirmokai perskaitys mįslę, kas žinos įminimą, kelkite ranką.
Mįslės:

Gale lauko statinė trūko.
Dviem pupom visą lauką apsėja.
Be kojų eina, be rankų dirba.
Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė.
Dieną naktį bėga, niekad nepabėga.
Be rankų – baladoja, be ugnies – liepsnoja.
Peiliais pjausto, o kraujo nė lašo.
Vienas lieja, antras geria, trečias auga.

Malvina: Ačiū, garbioji Abėcėle, kad supažindinai mus su savo puikiomis raidelėmis.
Abėcėlės Karalienė: (žiūrovams)

Kaip vadinasi mokykla, kurioje mokosi šie šaunūs pirmokai?

(Pirmokai pasipuošia raidėmis, iš kurių susideda žodis PELESA).
Pirmokai: Mes mokomės Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba.
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