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( презентація з музикою) виходять ведучі.
Вед: Привіт! Ну ,що де наші? Де ми зустрічаємося?
Вед: Домовилися на зупинці. А ось і вона і наш потяг. Як тут гарно!
Вед: Скільки пасажирів!
Вед: Доброго дня!
Вед: Щиро вітаємо всіх присутніх !
Вед:Наш потяг відправляється від станціїї « Дитинство» до станції «Юність»
з усіма зупинками на станціях «Веснянка», «Привітна» «Кохання», «Бугівугі» « Побачення» « _________» « Мрія»,
Вед: Під час подорожі і на зупинках прохання дотримуватися всі правила
поведінки.
Вед: Думаю ви їх знаєте.
Вед: Але на всяк випадок нагадаємо...
- У вікна не вилазить- здує
- Пітарди не взривать, а то зі станції « Дитинства» ми далеко не поїдемо.
- Вибухонебезпечні предмети не чіпати, тому що в потязі їх просто не
має.
- Ягоди і гриби на зупинках не збирати.
Вед: Якщо все зрозуміло, нам залишаться сказати вам: щасливої дороги!
Вед: Любі пані та панове,
Вирушає у дорогу
Новий потяг номер сім

До уваги вам усім
Станцій буде
Там зупинка п ять хвилин.
( звук потягу)
Ведучі підходять до екрану на ньому презентація з квітів.
Вед: Саша глянь як гарно за вікном! Як у казці...
Вед: Знайшла чим захоплюватися
Вед: Ой, а оно пташки, яскраві, ціла зграя.
Вед:Та це ж ворони , знайшла чим захоплюватися.
Вед:Щось і наші пасажири притихли...
Вед: Напевне в карти ріжуть
Вед: Ні вони весну чекають...
( звучить щебетання птахів)
«Веснянка» ( працівники ліцею)
( виходить одна ведуча) звучить музика
Вед: Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну,
То знов таємно- тихо шепотіла
Вона мені співала про любов,
Про радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.
Пісня « Квітка – душа» Мєлкомукова О.А.

( презентація з музикою) виходять ведучі.
Вед: Потяг прибув на станцію « Привітна».
Вед: Так, ми вітаємо наших шановних пасажирів, наших гостей
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вед: З хлібом у нас зустрічають гостей
Хліб повсюди цвіте в короваї,
І кращих немає на світі вістей,
Ніж хліб уродився у рідному краї
( підносять хліб гостям )
Вед: Хлібом – сіллю вас вітаєм
І здоров я вам бажаєм,
Під веселий спів дзвінкий,
Вам шлемо уклін низький!
( ведучі кланяються)
Вед: Люблю станцію «Привітна» адже на ній знаходиться наш ліцей.Який
завжди радий гостям, якому є ким пишатися .
Вед: Це кваліфіковані

фахівці, які своєю працею зміцнюють економіку

нашого краю, примножують здобутки України.
Вед: На ниві нашого закладу виростають спеціалісти бухгалтерського обліку,
оператори комп’ютерного набору, водії, трактористи –машиністи.
Вед: В нашім закладі навчаються талановиті хлопці та дівчата, які мріють
стати справжніми фахівцями.
Вед: Ти знаешь, Ваня, я також люблю мріяти. Мені іноді так хочется
дізнатися, що зі мною буде завтра або через рік.

Вед:А я думаю , що мріяти любить кожен.
Вед: А ти про що мрієш?
Вед: Я? Зараз скажу... Ой , зажди, станцію потрібно оголосити.
Вед: Станція « Кохання»
Вед: До відома закоханих, зупинка 5 хвилини.
( авторський вірш) презентація з музикою.
Пісня « День без тебя»

( виходять ведучі, співають « Ой ти Галю,Галю молодая...
Вед: Що це ти наспівуєш?
Вед: Люблю українські народні пісні
Вед: Не ти один, бачу наші шановні пасажири також їх полюбляють
Вед: Народна творчість лине у віках
Вона жива і буде вічно жити
Бо в серці має те , що не вмира.
Вед: Натхнення, гордість й віру.

Разом

( Хор « Маків цвіт» пісня» Їхали козаки...»)
Вед: Катю, а чи знаєш ти , яким чином привернути до себе увагу?
Вед: Звісно, зачіскою.
Вед: А ще?
Вед: Ходою ,
Вед: А ще?
Вед: Одягом
Вед: А ще?
Вед: Звісно танцем, я завжди так роблю.
Ми не тільки трактористи,
Водії, волейболісти.
Ми ще й вмієм танцювати.
Від душі відпочивати.

Вед: Станція « Бугі - вугі»
( сучасний танок )
Вед: Юність- це здорово. Тому нам всім хочеться туди потрапити.
Вед: Катю дивися, зірка впала!!! Яка велика!!! Загадуй бажання.
Вед: Загадала. Цікаво, а коли воно збудеться?
Вед:А про що ти загадала?
Вед: Звісно про гарного кавалера.
Вед: Станція « Побачення»
Пісня «Ой Вася- Василек»
Вед: Щось ми довго їдемо

Вед: Ну то й що?
Вед: А яка наступна станція?
Вед:Станція « Гумористична»
Вед: Відомий факт: хто від душі сміється,
Для того зайві ліки й лікарі.
Відтак, ми ліцеїсти, як ведеться.
На вахті від зорі і до зорі.
Вед: Хто добре й чесно працювати вмієТому і посміятися не гріх.
Нехай же сміх ніколи не старією
Нехай живе здоровий, щирий сміх.
( гумористичні сценки)

Вед: Катю, ти не знаеш, чому у першому купе так тихо?
Вед: Там викладачі з майстрами виробничого навчання.
Вед: А чому мовчать?

Вед: Дипломні роботи перевіряють. Ти ж знаешь вони весь час заклопотані,
життя в них дуже насичене: уроки читають, на нарадах виступають, на
виставки їздять, весь час , щось читають та пишуть.
Вед: А ще і співають і танцюють.
Вед: Ой, а я чую музику, таку знайому.
Вед: То вони мабуть комедію Гайдая переглядають.
Вед: Станція « »
Попуррі із кінофільмів Гайдая.
Вед: У нашому житті трапляються печалі і труднощі, але в будь-яку хвилину
чарівна мелодія, чи то гарна пісня надає натхнення об’єднує нас.
Вед: Надихає спогадами про юність...
Пісня у виконанні Зуєва О.М.
Вед:Ваню, ми все їдемо і їдемо.
Вед: Ну і що? Можна спокійно порозмовляти, наприклад про далекі країни,
про мандри екзотичними країнами, про море, про гарні міста такі як Сан –
Ремо.
Вед: Увага. Станція « Мандрівна»
( пісня « Ма – Марія»)

Вед: Що з тобою , ти такий заляканий?
Вед: Ну жодна подорож не може обійтися без циган!
Не можна пройти:
« Ручку дай поворожу
Долю всю твою скажу»
Вед: Де ти їх бачиш? А я хочу щоб мені поворожили. Пішла їх сама знайду.

( циганський танок.
Пісня «Ты не стой на моем пути»
Вед: Ти знаєш, Катю. У нас сьогодні якийсь незвичайна подорож і пасажири
незвичайні.
Вед:А мені здається звичайні подорослішалі хлопці та дівчата. Вони щасливі,
енергійні, вміють дружити, кохати і мріяти. Найголовніше

- їм хороше

разом.
Вед: Так, ти правий.До тогож поруч з ними близькі люди- викладачі та
майстри виробничого навчання. Бо коли всі разом, це велика сила. І це –
щастя.
Вед:Поглянь, а ми вже і прибули.
Вед: Так. Ось і довгоочікувана юність.
Вед: А скільки доріг ще потрібно проїхати і пройти в житті? Так давай
побажаємо удачі.
Вед: Ми всіх запрошуєм в наш дім
Щоб з юністю знов подружитись
Танцюють і співають в нім
Свято це нехай повториться
Вед: Закружляють всіх нас завтра справи
Нехай знову повернеться все, що було
Тільки б дружба була поміж нами
Тільки б серце з любов ю жило.
( музика)

