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ВСТУП
Музично-театралізовані свята в дошкільному навчальному закладі – важлива складова
виховного педагогічного процесу. Під час проведення цих заходів дитина має змогу відчути
красу навколишнього світу, художньо-естетичну природу музики і пластику людських рухів,
позитивні емоції та почуття, що, безперечно, сприятиме самоствердженню малюків,
розкриттю власних творчих здібностей, пізнанню нового – корисного і цікавого.
Участь у святі була і залишається однією із яскравих подій дитинства і вагомою
запорукою творчих успіхів дітей у майбутньому. Урочисті заходи є загальною виховною
роботою в дошкільному навчальному закладі, у процесі яких здійснюються завдання
морального, розумового, фізичного та естетичного розвитку, що передбачено Базовою
програмою дошкільної освіти "Я у Cвіті".
Передумовою гармонійного і всебічного музичного розвитку дітей на сучасному
етапі, який має забезпечуватися у дошкільному навчальному закладі, є гуманізація музичнопедагогічного процесу: головним об’єктом уваги педагогів-дошкільників є дитина з її
особистісними та індивідуальними особливостями, зацікавлення кожного вихованця, його
найменші успіхи та будь-які творчі прояви. Для вирішення цих завдань у збірнику
"Організація свят і розваг у дошкільних навчальних закладах" пропонується увазі
педагогів цікаву практичну добірку методичних розробок – сценаріїв головних урочистостей
дошкільних закладів.
Посібник складається із чотирьох основних розділів, для зручності його зміст
упорядковано за порами року: осінні, зимові, весняні, випускні заходи з музичними
додатками до них. До кожного розділу входять методичні розробки свят для дітей різних
вікових груп дошкільних закладів.
У сценаріях заходів музичним керівникам пропонуються різноманітні види музичної
діяльності: пісні, музичні ігри, хороводи, гра в ансамблі на музичних інструментах,
пластичні танцювальні етюди, психологічна гімнастика. Презентовані сценарії містять
музично-драматичні сценки, інсценівки, під час яких малюк може відчути себе казковим
героєм, справжнім артистом і зіграти свою, навіть маленьку, але дуже важливу роль для
пізнання навколишнього світу та власного розвитку.
Зазначаємо, що використання запропонованих урочистих подій повинно бути
творчим: варто враховувати індивідуальні особливості дітей, їхні творчі здібності та рівень
підготовки за допомогою попереднього моніторингу під час індивідуальних занять.
Звичайно, педагогам потрібно враховувати також побажання дітей і батьків, їхні цікаві ідеї
щодо організації свята, прислухатися до думки колег, що, безперечно, сприяє налагодженню
гармонійної атмосфери, створює умови для позитивного сприймання мистецтва.
Сподіваємося, що робота за цим посібником допоможе педагогам організувати та
цікаво провести урочисті події, буде спонукати до творчого пошуку та самореалізації в
роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
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СЦЕНАРІЇ ОСІННІХ
СВЯТ
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ОСІННЯ РОЗВАГА "ЗАПРОСИЛИ В ГОСТІ ОСІНЬ"
Для дітей 3-4 років
Мета: продовжувати знайомити дітей з українськими народними традиціями, пов’язаними з
осінньою порою року, формувати знання дітей про особливості осені як пори року, про зміни у
природі; вдосконалювати основні танцювальні рухи, розвивати у дітей естетичний смак; виховувати
любов до рідної природи, розуміння потреби людської праці як основи буття, сприяти формуванню
основ естетичної культури та культури поведінки.
Наочне оформлення: на столах виставка осінніх дарів, хата, кущ, пеньок, тин, декорація осіннього
городу.
Музичне оформлення: вільний добір українського дитячого фольклору відповідно до програмових
вимог.
Обладнання: кошик із загадками про осінні дари, бутафорський помідор (у якому складено
подарунки для дітей), зелена та червона шапочки помідора, лієчка, сопілка, костюми для
дійових осіб.
Реквізити для ігор: бутафорські огірки (20 шт.), два кошика, парасолька, атрибут – лялька-сонечко.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми та доручає
вивчити вірші. Батьківський комітет організовує виставку осінніх овочів і фруктів напередодні свята.
Дійові особі: дорослі – ведуча, баба Настя; діти – малинки, Дощик, Сонечко, Морква, Буряк,
Картопля, огірочки, кавунчики, Часничок, Помідор, онучка Оленка (дівчинка 6 років),
Миколка, Ворона.
ХІД ЗАХОДУ
Ведуча:
Любі діти, мами й тата!
Осінь нам дарує свято:
Будуть пісеньки й розвага…
Починаємо! Увага!
Діти заходять до залу під звуки української народної мелодії.
Ведуча:
З святом Осені сьогодні щиро привітаємо
Та про Осінь-чарівницю вірші прочитаємо!
Діти по черзі
1:
Осінь в гості завітала
Диво-фарбу дарувала,
І листочки стали всі
Майже зовсім золоті.
2:
Свище вітер, повіває.
Осінь пісеньку співає
Про чудовий урожай –
Ним багатий рідний край.
3:
Люба осінь вже прийшла
Нам дарунки принесла
Щедрі овочі й плоди
Для всієї дітвори.
Виконується пісня "Осіння пісня", сл. А. Плещєєва, муз. Д. Васильєва-Бугая.
Дитина:
А у нашому садку ягід виросло багато,
Тож виходьте всі в садок, щоб малинки назбирати!
Виконується хоровод "По малину в сад підемо" (Додаток).
Малинка 1:
Ми – малинки невеличкі,
Маємо червоні личка.
Вранці нас роса вмиває,
Потім сонце зігріває,
Малинка 2:
Щоб зростали вітаміни
Для маленької дитини.
Ми смачні і соковиті,
Покуштуй – не схочеш пити.
Малинка 3:
Які гарні в нас хустинки
Сарафанчики пошиті,
Це нам осінь гаптувала
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Малинка 4:

Ведуча:

Діти:
Баба Настя:

Дощик:

Дитина:

Сонечко:

Дитина:

Ведуча:

Баба:
Діти:
Морква:

Баба:

І на свято виряджала!
Необхідні вітамінки
І Оксанці, і Маринці,
Як без нас? Ми, як цукерки,
І смачні, і солоденькі.
Гарно Осінь ми стрічали,
Їй вітання дарували,
Бабця Настя на гостину
Поспішає на хвилину!
Вона добра і привітна
Погукайте її, діти!
Бабця Настя!
Під веселу музику виходить бабуся Настя.
Чую, діти! Добрий час!
Зі святом я вітаю вас!
В мене трапилась пригода:
Була я якось на городі,
Дощ чарівний накрапав
І усіх розмов навчав!
Фрукти почали співати,
Овочі – розповідати
І тепер вас, дітвора,
Познайомлю з ним і я!
Маю лієчку чарівну –
Чиста в ній вода така,
Поливаю вітаміни
Для малят із дитсадка.
Також я люблю гуляти,
З малюками жартувати!
Дощик, ти – маленький друг,
Стукаєш в віконечко,
Падаєш на землю лунко
І вмиваєш сонечко.
Я завжди встаю раненько,
Умиваюся гарненько,
Хто росте тут у садку?
Прокидайтесь, я вже йду!
Час настав усім вставати,
День новий розпочинати.
Коли світить сонечко, можна йти гуляти,
Тупотіти ніжками, навіть танцювати,
А як дощик накрапає – то малеча утікає!
Парасолька нам дана – в гру запрошує вона.
Виконується пісня "Капа дощик на доріжку" (Додаток).
Сонечко нам всім сказало,
Що тобі подарувало
кошик гарний чарівний.
Відкривай його мерщій!
Із полів, садів і грядок
кошик принесла загадок!
Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі, хто це?
Морква.
Я красунечка Морквиця,
Овочам усім сестриця,
Пийте сік усі з Морквички –
І рум’яні будуть щічки.
Сам червоний, а чуб зелений, хто це?
7

Діти:
Буряк:

Буряк.
Я червоний Бурячок, тут вітаю діточок.
У борщі я незамінний – і смачний, і вітамінний.
Баба:
Під землею гніздо звела, і яєць нанесла, хто це?
Діти:
Картопля.
Картопля:
Я – картопелька гарненька,
Хоч і в скромному вбранні,
В різних стравах я смачненька,
Тож радіють всі мені.
Баба:
Хто своє біленьке личко влітку ховає,
І по двадцять хусточок на голівці має?
Діти:
Капустина.
Капустина:
Я – капустка кругленька,
Пишно вбрана й чепурненька,
З мене страви всі смачні:
Їжте й дякуйте мені!
Баба:
Що то за голова, що лиш зуби й борода?
Діти:
Часничок.
Часничок:
А я братик-часничок,
Припікаю язичок,
Я вбиваю всі мікроби,
Бережу вас від хвороби!
Ведуча:
Ой, які смачні і веселі у вас овочі, Бабусю, але ми з дітками помітили, що
не всі овочі завітали до малят.
Бабуся:
Я зовсім забула, малята, про огірочки – окулярів не маю, під листя заглядаю,
а там все однакове, все зелене, може допоможете мені?
Ведуча:
Зараз станемо всі грати, огірки гуртом шукати!
Проводиться гра "Збери огірочки". Четверо дітей під музику
складають бутафорські огірки до кошиків.
Бабця:
Дякую, мої малята, помогли їх відшукати! Огірочки, поспішіть та про себе
розкажіть!
Музичний вихід огірочків (Додаток).
Огірок 1:
Народились зелененькі,
Не худі ми вже, повненькі,
З-під листочка виглядаєм:
Господині ще немає.
Якщо йде до нас містком –
Закриваємось листком!
Огірок 2:
Так щоразу ми ховались,
Сил від земельки набирались
Огірок 3:
Тут з’явилась господиня
І взяла нас на насіння,
І тепер у кожній хаті
Можуть огірки вживати!
Огірок 4:
Урожай у нас багатий,
Треба вже його збирати,
Овочі, мерщій ставайте,
Хоровод розпочинайте!
Виконується танок овочів "На городі" (Додаток).
Кавун 1:
А чому про нас забули?
Ми ж такі чудові!
Разом з усіма на святі
Танцювать готові!
Кавун 2:
Ось який гладкий я пан,
Маю шовковий жупан,
Всі гарбузики, малята,
Вітамінами багаті.
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Кавун 3:

Ходить осінь по долині
Та збирає жовті дині,
Й сизуваті кавуни,
Бо достигли вже вони.
Кавун 4:
Уродило їх багато,
Люблять діти гостювати,
Сонце з хмари вирина –
Також просить кавуна!
Кавунчики виконують рухи під пісню "Танцювали кавуни" (Додаток).
Бабця:
Є у мене помічниця, внучечка маленька,
Допоможе все бабусі, звуть її Оленка.
Виконується пісня дівчинки Оленки (Додаток).
Оленка:
Овочі смачні й чудові,
Будуть діти всі здорові.
Серед них – хвалько завзятий,
Помідором його звати,
Його в кошик не прошу –
На городі залишу.
Ведуча:
Напевно, пан Помідор вирішив, що він кращий від
інших, тому він так запишався!
Помідор:
Я, звичайно, найсмачніший,
Найзеленіший, найкругліший,
Мене люблять більше всіх.
А який смачний мій сік!
Ведуча:
Хвалився, хвалився та й з куща звалився!
Під музику гордо походжає помідор, зачіпляється і падає.
Ведуча:
Прийшла бабуся на город та й не помітила його. Аж тут ворона летіла:
Ворона:
Кар-кар! Кар-кар!
І що з таким робити?
Нікому не потрібним став,
Не вміє він дружити!
Ведуча:
Соромно стало Помідору, заплакав він від образи й почервонів.
Міняють помідору шапочку із зеленої на червону.
Помідор:
З собою ви мене візьміть, і за все мене простіть!
Ведуча:
Почула дівчинка Оленка, що сказав Помідор, і взяла його з собою, і з тих
пір стали всі помідори червоні!
Виконується пісня "Як помідори почервоніли" (Додаток).
Бабця:
Як добре, що Помідор зрозумів, як дуже важливо вміти дружити з іншими.
Ведуча:
А наші діти всі вміють дружити і приготували веселий таночок.
Миколка:
В мене є сопілка, діти,
Щоб на святі звеселяти.
Як почуєте ці звуки
Всі підете танцювати.
Виконується загальний танок "Український гопачок" (Додаток).
Бабця:
Ой, як гарно ви співали і на святі виступали,
Я у кошичок загляну, там даруночок дістану –
Щедрі осені дари для всієї дітвори!
Бабуся дістає великого бутафорського помідора.
Ведуча:
Дякую, бабусю, від себе й дітвори!
В групі ми скуштуємо щедрі ці дари.
Ось і закінчилося осіннє наше свято,
Всім присутнім хочемо щиро побажати:
Хай врожаї осінні будуть в кожній хаті,
Щоб були щасливі, здорові та багаті!
Щоб зростали чемні наші діточки,
Щоб жили у мирі й злагоді батьки!
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

Вже скінчилось літо,осінь наступила,
На полях, долинах тихо і спокійно.
І птахів не чути, урожай зібрали,
Всі малята радо Осінь зустрічали.

Хоровод

1. По малину в сад підемо, в сад підемо, в сад підемо.
Діти йдуть по колу, взявшись за руки.
Танцювати ми почнемо, ми почнемо, ми почнемо.
Виставляють праву ніжку на каблук, руки на поясі.
Приспів:

Приспів.

Сонечко нам світить, а в саду стежинка.
Діти роблять оберти обома руками вгорі.
Солодка ти смачна, ягідка-малинка!
Виконують колові рухи правою рукою по животу.
2. Ти, малинко, не в роток, не в роток, не в роток, –
Сварять пальчиком правої руки, підклавши ліву руку долонею догори.
Насипайся в козубок, в козубок, в козубок.
Двома руками вказують на підлогу, де стоїть кошик.
Точне повторення рухів.
3. Як малини наберемо, наберемо, наберемо,
Діти виставляють дві долоні перед собою.
Пиріжечків напечемо, напечемо, напечемо.
Імітують ліплення пиріжків.
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Пісня-гра

1.
Приспів:
2.
Приспів:
3.
Приспів:

Капа дощик на доріжки, він намочить наші ніжки –
Треба ніжки піднімати, дуже весело стрибати.
Діти ловлять дощик у долоньки.
Ось так, ось так дуже весело стрибати.
Діти, стоячи біля своїх стільчиків, стрибають на місці.
Чобіточки ми вдягали, на прогулянку рушали –
Можна ніг не піднімати, по калюжах крокувати.
Діти, стоячи на місці, одягають чобітки – розводять руки в сторони до кола.
Ось так, ось так по калюжах крокувати.
Діти крокують по залу.
Дощик, дощик припустив, всіх маляток намочив,
Нумо, швидше поспішімо, від дощу втечемо в дім!
Діти струшують краплини, махаючи ручками перед собою.
Поспішімо, поспішімо, від дощу втечемо в дім!
Усі діти біжать і забираються на стільчики чи під парасольку вихователя.

Таночок овочів

1.

Приспів:

На город ідуть малята –
Будуть овочі збирати.
Не барися – поспішай –
Вже достиг наш урожай!
Діти йдуть по колу, тримаючись за ручки.
Раз, два, поспішай – на городі все збирай.
Сварять пальчиком.
Раз, два, не барись – урожаю ти вклонись.
Діти виконують пружинку.
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2.

Приспів.
3.

Приспів.
4.

Приспів.
5.

Сонях виріс край городу,
Непоганий він на вроду.
Діти піднімають руки вгору.
До голівки дотягнуся –
Чорних ягідок торкнуся.
Гладять свою голівку.
Помідори при землі
І великі, і малі.
Діти шукають помідори.
Нахилюсь я і збираю –
Все до кошика складаю.
Імітують збирання.
На городі, ой, не пусто:
Тут – картопля, там – капуста,
Ось морквиця, онде – дині,
Все вродило в господині.
Діти звужують і розширюють коло.
Я іду через місток
І несу важкий мішок,
В нім картоплі два відра,
Що зібрала дітвора.
Йдуть по колу, показуючи мішок.

А я – дівчинка маленька,
А зовуть мене Оленка,
Я бабусі помагаю
На городі прибираю.
В мене стрічка є барвиста,
І червоне є намисто.
Господиня я гарненька,
А зовуть мене Оленка.
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1.
Приспів:

2.

Ми все літо поливали наші помідори,
А вони усе не спіють,
Просто з ними горе.
Ти, сеньйор помідор,
Не гордись ніколи
Подаруй добрий сік
Радості доволі.
Почали ми їх соромить:
Ждати нема сили.
Застидались помідори
І почервоніли.

У бабусі на городі танцювали кавуни,
Гарно в диво-хороводі веселилися вони.
Кавунчики ідуть "дрібушечкою" за головним кавуном по колу, виконуючи крок на кожну восьму.
Програш. 5-6 такти. Кавунчики виконують пружинку на кожну чверть, починаючи з правої
сторони.
2.
Є сорочка в них смугаста –
Дуже модні хлопчаки,
Беручись за руки, діти йдуть шеренгою вперед кроком "дрібушки".
Свої боки виставляють,
Щоб під сонцем підрости.
Не роз’єднуючи руки, йдуть шеренгою назад кроком "дрібушки".
Програш. 5-6 такти. Кружляють навколо себе кроком "дрібушки", руки на поясі.
3.
Закружляли на городі
Веселили всіх вони,
Поклонилися господині
І на ярмарок пішли.
Усі кавунчики присіли на праве коліно, а руки поставили за спину, а головний кавун їх обходить,
роздивляється, хто як поспів.
Програш. 5-6 такти. Кавунчики прикладають праву руку до грудей, вклоняються глядачам.
1.
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Загальний танок

Вихідне положення. Діти стоять парами по колу, обличчям один до одного.
1.
А у нас сьогодні свято, дуже весело мені,
Хлопчики ставлять руки на пояс, дівчата беруться за спідничку, всі виконують "пружинку"
на кожну чверть.
Зараз буду танцювати у нарядному вбранні.
Усі виконують оберт на 3600 навколо себе і стають на свої місця.
Приспів:
Чок, чок, чок – затанцюємо гопачок!
Діти ставлять праву ногу на п’ятку, хитають носком праворуч-ліворуч.
Чок, чок, чок – всіх запросимо в танок!
Схрещують руки на грудях і вклоняються.
2.
Ось і музика заграла, зве сопілочка в танок –
Діти імітують гру на сопілці.
Ми танцюємо чудово український гопачок.
Виставляють дві руки вперед долонями до гори і хитають головою на кожну чверть
праворуч-ліворуч.
Приспів.
Точне повторення рухів.
3.
А в Миколки бубон грає, бубон грає, не вгава,
Хлопчик-соліст грає в бубон, а діти плещуть на кожну чверть.
Вже втомилася малеча і до групи йти пора.
Усі складають дві ручки під праву щічку)
Приспів.
Точне повторення рухів.

ОСІННЯ РОЗВАГА "ОСІНЬ КАЗОЧКУ ДАРУЄ"
Для дітей 4-5 років
Мета: закріпити знання дітей про осінню пору року, звичай збирання урожаю; розвивати у дітей
творчу уяву під час танцювальної творчості, навчити дітей повторювати за вихователем ритмічні
рухи під відповідний супровід, розвивати вміння підспівувати коротенькі розспіви; виховувати у
дітей почуття краси, поваги до праці.
Наочне оформлення: українська хата: лавка, стіл, стільці, кущ, пеньок, тин, імітація осіннього
городу, млин.
Музичне оформлення: аудіозапис класичної музики та дитячого українського фольклору відповідно
до програмових вимог репертуару.
Обладнання: декорація української хати, криниці, тину, штучні осінні квіти, листя, бутафорські
дерева, кошики (6 шт.), костюми для дійових осіб, коровай, вишитий рушник.
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Реквізити для ігор: колоски пшениці (20 шт.), дві жовті стрічки, кошики (3 шт.), штучні овочі
(30 шт.), картонні снопики.
Коментар: для проведення заходу вихователь заздалегідь знайомить дітей з особливостями осіннього
фольклору, звичаями, пов’язаними з осінніми обрядами, читає художні твори, присвячені осені.
Дійові особи: дорослі – ведуча, Осінь; діти: Морква, Цибуля, Огірок, Буряк, Диня, Гарбуз, Помідор,
двоє курчаток, песик Гавчик, котик Мурчик, колоски.

Ведуча:

Діти 1:

2:

3:

4:

Ведуча:

Осінь:

Дитина:

Дитина:

Дитина:
Осінь:

Ведуча:

ХІД ЗАХОДУ
Під музику діти заходять до зали.
Шановні гості наші й діти!
Ми хочемо вас запросити
На наше свято урожаю!
І всіх зі святом ми вітаємо!
До садочка, де ростуть малята,
Осінь йде, дарунками багата!
В золото природу малювала,
Щедро всіх плодами годувала.
Картоплі виросло багато,
І помідорів для салату,
І величезні буряки
Та ще й зелені огірки,
Капуста біла і смачна
І кавуни на баштанах,
Ще й соняшник у полі
І морква і квасоля!
Яскрава осінь знов прийшла,
Дари нам щедрі принесла,
Щоб вся країна й кожна хата,
Була щаслива та багата!
Золота красуне-осінь!
Завітай до нас у гості!
Ти прийди до нас в садок,
Звесели усіх діток!
Виконується пісня "Осінь-чарівниця" (Додаток).
Добрий день, шановні діти!
Дуже рада вас зустріти!
Так, я – Осінь-чарівниця
В жовто-золотій спідниці!
Землю листям засипаю,
Все навколо прикрашаю!
Хазяйнує в лісі осінь,
Між гілками – неба просинь,
Під ногами – килим новий,
Золотавий лист кленовий.
Королево наша ясна,
Як калиночка прекрасна,
Господарочко чудова,
Що робила ти навколо?
Що принесла ти малятам
На веселе наше свято?
Листочки я золотом вкрила,
Виблискують яблука й сливи,
Своїми дарами вас пригощаю,
Здоров’я й достатку всім людям бажаю!
Ось і полечка легка, станьмо танцювати,
Будемо овочі у кошик ми скоріш збирати.
Виконується танець з кошиками (Додаток).
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Ведуча:

Ведуча:

Морква:

Буряк:

Огірок:

Помідор:

Цибуля:

Диня:

Гарбуз:

Осінь:

Ведуча:

Тож дари свої візьмемо,
В хоровод усі підемо,
Будемо весело кружляти,
Осені щоб шану дати!
Виконується хоровод "Збирай урожай" (Додаток).
Під ясним сонечком на волі
Всі овочі зростали в полі,
Ми просимо розповісти,
Як довелося вам рости!
Кожен знає, що морквиця
На городі, мов цариця,
Коси довгі, кучеряві
Та ще й платтячко яскраве,
Я – смачна і вітамінна,
І не гірша апельсина!
Ох, розхвалилася, дивіться!
Ну, яка з тебе цариця?
Я від тебе красивіший –
Червоніший і жовтіший,
Український борщ чудовий
По усіх краях відомий.
А зелені огірки
Всі вживають залюбки.
Нас шанують недаремно:
Смак наш свіжий і приємний.
На канапці і в салаті
Ми і в будень, ми і в свято!
Що ж то огірок – вода,
Як немає – не біда!
Помідор – смачний, кругленький,
Має щічки червоненькі.
До смаку я в кожній страві.
Роблять соки і приправи.
На цибулю нарікають,
Що до сліз я допікаю.
Вибачте, та я не винна,
Бо я – лікарська рослина.
Соком з медом почастую
І здоров’я подарую.
Кожний знає: жовта диня
На городі господиня!
Я – солодка, соковита.
Покуштуй – не схочеш пити.
А як їстимеш саму –
Всі хвороби прожену!
Не сваріться, любі, годі!
Я – найстарший на городі.
Я великий і бокастий,
Жовтогрудий і смугастий.
Я – чудовий дар осінній
З гарним і смачним насінням.
Всі ви овочі чудові,
Необхідні для здоров’я.
Ніколи більше не сваріться,
І на святі помиріться.
Виконується пісня "Співограй овочів" (Додаток).
Урожай у нас багатий,
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Треба вже його збирати.
Весела гра на вас чекає,
Під назвою "Збір урожаю".
Проводиться гра "Збір урожаю". Троє дітей під музику збирають бутафорські овочі до кошиків.
Ведуча:
Годі вже за літечком дітям сумувати,
Будемо із Осінню свято відзначати!
Осінь:
Добре ви попрацювали.
Урожай увесь зібрали,
А за це, мої малята
Хочу казку дарувати!
Звучить "Осіння мелодія" Р. Шумана.
Ведуча:
Жили маленькі курчата,
Що любили працювати,
Були вони жваві і веселі.
А ось вони прийшли на свято.
Виконується пісня "Веселі курчата" (Додаток).
Ведуча:
Були у курчаток сусіди,
Що спали завжди до обіду,
А потім тихенько вставали,
Співали та ще й танцювали.
І так вони робили щодня –
Пес Гавчик і Мурчик-кошеня.
Виконується пісня котика і песика (Додаток).
Котик і Песик лягли спати у хатинку.
Ведуча:
За літом прийшла Щедра Осінь
І хліба вродило багато,
Важке і високе колосся
Потрібно у полі збирати!
Курчатко:
Пшеницю, друзі, не зібрати,
Бо дуже тут її багато,
Хліб добре і рясно вродився –
І до землі вклонився!
Курчатко:
Давайте вже після обіду
На поміч кликати сусідів.
Гавчик, Мурчик, допоможіть,
Виходьте з нами в поле робить!
Гавчик:
Ой, не можу я робить,
Бо у мене хвіст болить!
Мурчик:
Нині я всю ніч не спав,
Дуже кашляв та ще й чхав!
Курчатко 1:
Добре, ледарі, полежте,
Вже обійдемось без вас!
Ведуча:
Знов виходили в поле курчата,
Урожай свій великий збирати.
Дітвора в нас не ледача,
Має працьовиту вдачу,
Колоски перенесуть
Їх у снопики візьмуть!
Проводиться гра "Зв’яжи сніпочок з колоска". Під музику двоє дітей переносять на жовту
стрічечку по одному пшеничному колоску, а в кінці ведуча зав’язує снопик пшениці.
Ведуча:
Молодці, що допомогли,
А курчата вже зерно до млина повезли.
Млиночок крутять, та й співають,
Борошенце набирають.
Ану, разом заведемо,
До млинка скоріш підемо!
Виконується пісня "Ой, крути млинок" (Додаток).
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Ведуча:

Потім борошно везли
Й коровай смачний пекли!
Гавчик:
Ой, настав поганий час –
Хліба вже немає в нас,
Закінчився борщик
І пустий наш горщик!
Мурчик:
І немає каші – погані справи наші!
Що ж тепер робити маємо?
Підемо, їжу пошукаємо!
Гавчик:
Ой, курчата, молодці!
Зранку напекли млинців,
Коровай зробили,
Мабуть, щоб ми їли!
Курчатко:
Почекайте, почекайте
І до столу не сідайте!
Чом ви влітку не робили,
Тільки байдики все били?
Курчатко:
Тож ідіть собі шукати
Для обіду іншу хату,
Ми коровай самі з’їмо
А вам нічого не дамо!
Ведуча:
Шановні курчата, давайте вибачимо наших ледарів. Я думаю, що вони
зрозуміли, як погано сидіти без діла. Тож пригостимо їх смачним короваєм!
Гавчик:
Любить осінь працьовитих,
З ними дружбу водить.
Мурчик:
До лінивих у комору
Осінь не заходить!
Разом:
Будемо ми працьовиті,
Вибачте нас, милі діти!
Ведуча:
Вибачаємо, вибачаємо і до гурту вас приймаємо!
Осінь:
Запросимо всі на свято коровай,
Щоб був у залі він із нами!
А колосочки з поля
На коровай чекають!
Колоски:
1:
Та рум’яний він який,
І високий, і м’який!
Із якого краю
Прийшов ти, короваю?
2:
Коровай у полі ріс, там, де сонце,
Там, де ліс.
Його дощик напував, теплий вітер обвівав.
А вгорі над короваєм
Жайвір пісеньку співає.
3:
Коровай наш пахне вітерцем
І духмяним чебрецем!
Пахне літечком він красним
І промінням теплим, ясним.
4:
Пахне полем, колосками
Наш чудовий коровай,
Та рум’яний він який
І високий, і м’який!
Виконується загальний танець з короваєм і колосками.
Ведуча:
Коровай у цьому залі ми поділим на шматки,
Щоб усі ним ласували: і дорослі, й малюки!
Осінь:
Пригощайтесь, друзі милі,
Набирайтесь вдосталь сили!
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Ведуча:

Бажаю я зараз всім дітям,
Щоб розумні були й працьовиті,
Щоб назавжди у серцях зберегли
Вічну любов до своєї землі!
А гостей усіх вітаємо,
Всім, що маємо, – пригощаємо,
Щоб ви на свято іще завітали,
Щастя в родині й добробут всі мали!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

Приспів:

2.

Сьогодні у садочку нам весело усім –
Це Осінь-господиня прийшла до нас у дім!
А в кошику у неї дарунки для малят:
Чудові груші й сливи, духмяний виноград!
Ти прийди, ти прийди, Осінь, на свято,
Принеси, принеси радощів малятам!
Одягни, одягни золотий віночок,
Затанцюй, затанцюй у колі таночок.
Яка краса навколо – все в золоті горить!
Фарбує осінь клени у цю чудову мить,
Пшениченьку збирає, пече нам коровай.
Ми вдячні, пані Осінь, тобі за урожай!

Хоровод

1.

2.

3.

Ми корзиночки несемо, дружно з піснею ідемо,
Діти йдуть по колу, взявшись за руки.
Гей, збирай урожай і на зиму запасай! (2)
Показують пружинку і кружляють навколо себе один раз.
Кукурудзу ми зберемо, спілих соняхів нарвемо
Діти піднімають руки вгору і імітують, як потрібно рвати кукурудзу.
І гороху про запас – урожай хороший в нас. (2)
Діти кружляють млиночком під праву руку.
Ти, пузатий кабачок, належав собі бочок,
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4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

2.

Не лінуйсь, часу не гай, і в корзиночку стрибай!
Стоячи на місці, сварять кабачок, а він обходить усіх усередині кола.
Нас додому через ліс грузовик усіх привіз,
Браму нам відчиняй – їде з поля урожай! (2)
Діти йдуть дрібушкою один за одним паровозиком, а кабачок – попереду.

Цей заморський сивий пан має назву баклажан,
Вітамінів повно має, діток радо пригощає.
Заховавши в землю личко, розправляє морква гичку,
Ціле літо достигала, соком корінь наливала.
На городі, попід тином, в’ється вгору квасолина,
А в стручках, немов в хустинах, поховались квасолини.
Хто цибулю споживає, той хвороби відганяє,
Кожна страва цибулину так і кличе на гостину.
Виставляючи боки, розляглися гарбузи,
По городу потяглися, аж до саду подалися.
Пишна тітка капустина одягла аж 100 кофтинок
Й посередині городу демонструє свою вроду.
Соковитий помідор так і проситься – ласуй,
Влітку часу ви не марнуй, а між грядками мандруй.
Вже взялися всі малята гарно грядки поливати,
Бо тут дині достигають, смаку й сили набирають.
А з борідкою дідок – це зубастий часничок,
Гострі зубчики у нього, та не вкусить він нікого.
Добрий сік для малюка із сирого буряка,
А який усім смачний борщ червоний запашний.
Недалеко від квасолі в’ються огірки поволі,
Треба дітям пам’ятати, що смачні із них салати.

У курочки мами і в півника тата з’явилось маленьке гарненьке курчатко.
Проклюнуло дзьобом шкарлупку яйця, привітно всміхнулось:
"Добридень, це я! Кі-кі-кі, ко-ко-ко, кі-кі-кі, ко-ко-ко".
Уміють, як тато, привітно співати і кожного ранку матусю вітати
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Привітні пухнасті, як жовтий листок, запрошують друзів скоріше в танок.
Кі-кі-кі, ко-ко-ко, кі-кі-кі, ко-ко-ко.

1.
2.

1.
2.

Ми не любим працювати, краще трішечки поспати,
А до танцю – залюбки гарні друзі он які!
Урожай багатий в полі: виросло всього доволі,
Та робота нас лякає, лінь тихенько присипляє.

Ой, крути, крути млинок, ой крути швиденько,
Змолоти наш колосок, довгий, золотенький! (2)
Ой, прийшли ми до млина – будем працювати
І наробимо на зиму борошна багато! (2)

ОСІННЄ СВЯТО "ЩЕДРИЙ КОРОВАЙ"
Для дітей 5-6 років
Мета: удосконалювати знання про осінь як пору роки, про зміни у природі восени, про осінні обряди
збирання урожаю; розвивати творчі здібності дітей, формувати в дітей уявлення про доброту,
чемність, повагу до інших, виховувати повагу до праці, відчуття гордості за рідний край, вчити
виявляти доброзичливість та дружні стосунки.
Наочне оформлення: декорація лісу, діжка, дерева, кущ, пеньок.
Музичне оформлення: аудіозапис спокійної та веселої народної музики, українських танцювальних
мелодій.
Обладнання: штучне осіннє листя (по два на дитину-учасника), кольорові повітряні кульки,
прикрашений пеньочок, декорація хатинки, лісу, діжка, костюми для героїв свята, парасольки
21

(4 шт.), кошик із загадками, миска з борошном, великий пензлик, обруч-оберіг зі штучних квітів,
намисто, гірлянда із фруктів, вишитий рушник, коровай, дві шапочки для тіста (білого та жовтого
кольору), жилетка, костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: картонні "калюжі" (6 шт.), гірлянди зі штучного осіннього листя (10 шт.),
горішки (30 шт.), дві хустинки, таріль.
Коментар: для проведення заходу вихователь заздалегідь проводить з дітьми бесіди з тем: "Хліб –
всьому голова", "Коровай у нас на гостині", читає відповідні дитячі твори українських письменників,
розучує вірші. Музичний керівник розучує танцювальні та пісенні номери, звертає увагу дітей на
почуття великої поваги українського народу до землі, урожаю, процесу збирання урожаю, що
знайшло своє відображення в дитячому обрядовому фольклорі.
Дійові особи: дорослі – ведуча, діти – Осінь, Вересень, Жовтень, Листопад, Сонечко, Колосок,
Пшениченька, Тісто, горішки (хлопчики), калинки (дівчата), Яблуко, Слива, Груша, Виноград.
ХІД ЗАХОДУ
Ведуча:
Ось і прийшла найщедріша і найрозкішніша пора року – осінь. Український
народ дуже шанує цю почесну гостю, яка вчить працелюбності, поваги до праці і винагороджує
людей. Осінь-чарівниця одягає ліс у золоті шати і застеляє землю яскравим кольоровим килимом,
зачаровуючи всіх своє неповторною красою!
Осінь – щедра господиня, яка із року в рік дарує людям свої багаті дари!
Діти розповідають вірші про осінь.
Дні коротшають потроху,
Відцвіла безхмарна просинь,
В край наш з дальньої дороги
Завітала мила осінь.
Йшла по лісу, не забула:
Під пеньки грибів сипнула,
Розтрусила кошик глоду –
Ти не їв такого зроду!
Понад лугом підрівняла
Стрій у журавлинім клині
І вінків сплела чимало
З грон червоних на калині.
Ще недавно в небі синім
Пролітали журавлі,
А сьогодні в безгомінні
Ходить осінь по землі.
І від краю і до краю,
Від двора і до двора
Золотого урожаю
Знов прийшла до нас пора.
Виконується пісня "Осінь наступила" (Додаток).
Осінь:
Мене, напевне, ви чекали?
Та вже моя прийшла пора!
І ви мене усі впізнали:
Я – щедра Осінь золота!
Роботи в мене є багато:
Садки відвідати й гаї,
Дерева в золото убрати,
Зібрати добрі врожаї.
Ведуча:
Наша Осінь-господиня з подарунками прийшла,
Хочуть діти запитати: що ти, Осінь, принесла!
Осінь:
Принесла з полів і грядок повний козубок загадок,
Про багаті врожаї, що зросли о цій порі.
Осінь загадує загадки:
1. Заховався під місток зелененький... (Огірок)
2. Та невже в городі пусто, якщо там росте... (Капуста)
3. Завалився на бочок лежебока... (Кабачок)
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4. Радує всіх городян лежебока... (Баклажан)
5. Попрацюємо ще в полі: накопаємо... (Картоплі)
Ведуча:
Швидко всі загадки діти відгадали,
А щоб осінь вшанувати, пісню заспівали.
Виконується пісня "Щедра осінь" (Додаток).
Дівчинка:
Гарненькі парасольки у наших є дівчаток,
Коли дощі надворі, не треба сумувати.
Гуляє дощ по місту, у вікна заглядає,
Під теплими краплинками дітвора зростає.
Дівчинка:
Кольорові парасольки – може сотня, може дві –
Усміхаються щасливо небу, квітам і траві.
Дощ по них гарцює верхи на сріблястому коні,
Мріє дощик йти під ними, а вони сміються – ні!
Ведуча:
Поливає дощ дерева, тротуари і сади,
А найбільше його ваблять парасольок кольори.
Виконується веселий таночок з парасольками на українську танцювальну мелодію "Яків".
Ведуча:
Дощик так необхідний нам всім. Він поливає рослини, щоб вони гарно росли,
напуває землю, змиває бруд, завдяки йому озера й ріки наповнюються водою. А наш осінній дощик
веселий і завзятий, бо дуже любить гратися!
Дитина:
Дощик землю поливав, осінь нашу вшанував.
Чобіточки одягнемо, гру веселу розпочнемо!
Проводиться гра "Перестрибни через калюжу", мелодія "Козачок". Дві команди по чотири учасники
повинні під музику перестрибувати через калюжі вперед,
вздовж килимка і повернутися до вихідного положення.
Осінь:
Милі діти, завітайте, прошу неодмінно,
До хатиноньки моєї під листям горобини!
Ведуча:
Дякуємо, Осінь мила, що усіх нас запросила,
Речі будемо збирати та до лісу вирушати!
Осінь:
Маю я чарівний пензлик: тільки фарбу нанесу –
В ліс осінній, в ліс чарівний вмить усіх перенесу!
1,2,3,4,5 – починаю чаклувати!
Личка ручками прикрили – ми у лісі опинились!
Звучить фонограма музики "Жовтень" В. Косенка.
Ведуча:
Чарівна музика осені перенесла нас до осіннього лісу, тут дуже красиво: берізки,
немовби прикрашені золотом, клени багряні, лиш ялиночки зелені стоять осторонь, а землю осінь
застелила багатими килимами з листя!
Дитина:
Осінь в хатку поспішала,
ми ж до лісу завітали.
Вся природа мовби спить,
Нам не слід її будить!
Ведуча:
Довго листя зеленіло, а тепер позолотіло.
Знаєш, це чому? Дивись!
В листя промені вплелись!
Дитина:
Мабуть, вітер пустував, всі листочки позривав.
Ти поглянь: який намет! Я зроблю з листків букет.
А коли зима прибуде, згадувати Осінь буду.
Дитина:
А я теж листки знайду і в гербарій покладу,
Листя золоте й легке, де ви бачили таке!
Дитина:
Дійсно, в лісі цім краса! Творить Осінь чудеса.
Це, мабуть, її листочки розлетілись по лісочку?
Візьми, Осінь, подарунок, із листочків візерунок!
Діти збирають гірлянди з осіннього листя і дарують його осені.
Осінь:
Як я люблю танцювати, в колі з листячком кружляти.
Прикрашаю все навколо і пишаюся красою!
Проводиться інсценівка пісні "Килим осіннього листя" (Додаток).
Ведуча:
Осінь не сама прийшла –
Трьох братиків привела,
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Вересень:

Діти:
Жовтень:

Діти:
Листопад:

Діти:
Ведуча:
Осінь:
Вересень:

Осінь:
Ведуча:

Колосок:

Пшеничка:

Осінь:
Колосок:

Їх за описом впізнайте,
І за працю поважайте.
Під українську мелодію "Заньон" виконується танок трьох місяців,
кожен із них виконує танцювальне музичне вітання.
Дозріває горобина,
Запишалася калина,
Перший лист спадає,
Коли це буває?
У вересні!
Груші, яблука зірвали,
У комору заховали.
Проситься гарбуз до хати,
Щоб під ліжком зимувати,
В лісі виросли опеньки –
Довгоногі і кругленькі,
На деревах листя жовкне,
В двері стука місяць…
Жовтень!
Вітер плаче, вітер віє,
Дощ осінній дрібно сіє,
І ніде не видно пташки,
Ані бджілки, ні комашки,
Іній падає на квіти,
Кригою калюжі вкриті,
Біле поле, голий сад,
Бо надворі – ...
Листопад!
Молодці, діти! Всі загадки відгадали,
Братів-місяців впізнали!
Ви порадьте мені щиро, чим малят стрічати,
Чим звірину і пташину на святі пригощати?
Ми всі порадилися трішки,
Може не праві, то вибачай,
А якщо смачненький, дуже пишний
Спечеш ти, Осінь, коровай!
Зможеш ним ти пригостити звірів, птахів у ліску,
Всім малятам у садочку добрий пиріг до смаку!
Ваша порада найкраща, я приготую для всіх
Добрий, смачний і пахучий справжній осінній пиріг!
А щоб коровай пекти, слід на поле вже іти.
Колосок до колоска, мов стіна,
золота стоїть пшениця наливна.
Виконується пісня про коровай (Додаток).
Я – колосочок жита, мені всміхнулось літо.
Напившись сонця й неба, привітаюся до тебе.
В сорочці-вишиванці я вмивсь росою вранці,
Вклонюсь хмаринці сірій і трударю-людині.
Звуся – Золота пшениченька,
Маю біле, кругле личенько.
В чистім полі походжаю
Та на сонце поглядаю!
Хочу я у вас прохати борошенця небагато,
Щоб спекти пишний коровай, хай багатим буде край!
Не сумуйте! Осінь мила,
Ти чудова і вродлива!
Борошна дамо багато,
Щоб усіх почастувати!
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Пшеничка:

Щоб узимку, в лютий холод,
Та не дошкуляв всім голод,
Щоб були всі дужі й ситі,
Радістю й теплом зігріті.
Колосок і Пшениця дають Осені борошно.
Дитина:
Ясне сонце не гріє, вітерець повіва.
Засихає, жовтіє на узліссі трава,
Небо хмуриться часто, потемніла ріка,
Щоб дощами упасти. Плине пісня легка.
Лани колискову проспівають землі,
Ніжно все спочиває у невидимій млі.
Виконується танець "Колискова Україні", муз. і сл. Н. Май.
Ведуча:
Оберіг – це предмет, що захищає від бід. Він охороняє дім, приносить до оселі
любов. Значення його полягає в тому, щоб оберігати людину від нещастя. Обереги бувають дуже
різні: рушники, вишиванки, предмети домашнього користування, але об’єднує всі обереги одне –
вони всі здатні захищати від негативного впливу, спрямованого на людину. Їх генетичне коріння
сягає глибин століть. Вони – наші прекрасні символи, предметне втілення духовності нашого народу,
який зумів уберегти від забуття пісню і душу нашу, нашу історію і родовідну пам’ять.
Коло – це сонце. До сонця зверталися, бо від нього залежав урожай. Життя й історія народу
України нерозривно пов’язані з природою. Споконвіку люди шанували рідну землю, на якій зростали
врожаї. Обожнювали зерно, хліб, шанували і високо цінували його в народі.
Є така приказка: "Срібло, злото – болото, а хліб – всьому голова".
Вишиваний рушник здавна сприймався українцями як один із оберегів родинного життя; він
символізував долю, життєву стежку.
Наші діти на свято сплели цей чудовий оберіг. Давайте розглянемо, з чого він складається.
Відомо, що кожен елемент оберегу має конкретне значення у нашого народу. Мак – краса та
молодість. Ще квітка червоного маку постає як символ поєднання любові й журби: червоні пелюстки
– це любов, а чорна серцевина – журба!
Волошка – символ краси, мрії про щастя, про вірну і взаємну любов.
Калина – символ добрих і людяних стосунків у сім’ї.
Наш оберіг перев’язаний рушником. Рушники – це добрі охоронці від злих духів для тих
майстринь, що їх створювали, та їхніх родин. Завжди в оберіг впліталися колоски пшениці й жита, що
означали життя в достатку, з хлібом. Нехай же цей оберіг захищає дітей нашої групи від негативного
і дарує тільки позитивне, ми заберемо його до групи, щоб наші діти швидко зростали й не хворіли,
щоб завжди панувала у нас атмосфера доброзичливості.
Ведуча:
Борошно взяла відмінне: із пшениці, біле-біле,
Молока туди влила, щоб опара підійшла!
Осінь:
Я поставлю тісто в діжку, підросте нехай хоч трішки.
Поки тісто підростає, в хаті я поприбираю.
Накриває діжку рушником, а за діжкою сидить хлопчик-тісто.
Ведуча:
Ну, а тісту, варто знати, вже набридло так лежати,
І стрибнуло тісто з діжки, і побігло чимдуж по доріжці.
Виконується пісня тіста (Додаток).
Тісто:
Сяду на пеньочок і спочину трішки,
Тупати по доріжці вже втомились ніжки.
Як красиво осінь все розмалювала,
Золоті обнови щедро дарувала.
Ведуча:
Ось ягідки червоненькі на гілках гойдаються,
З усіма, хто в ліс зайде, радо привітаються.
Дівчата-калинки вітають тісто:
Дівчина-калинонька в білому віночку
Вийшла із хатиноньки, стала на горбочку,
А як заспівала солов’їно-дзвінко,
В лісі розстелила килими з барвінку!
Золотила ниву, голубила небо,
Дітвору щасливу кликала до себе,
Кличе всіх щоднини до краси і згоди,
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Пісня калинова, що єдна народи.
Виконується хоровод калинок (Додаток).
Ведуча:
Майже у всіх народів є рослини-символи. У нас в Україні – це калина. Калина
гарна в усі пори року: весною, оздоблена квітами, восени і взимку, прикрашена червоними ягідками.
Красу калини порівнюють з дівочою вродою. Правдиво сказано в народному прислів’ї: "Без верби і
калини нема Україні".
Під українську мелодію "Катерина" виходять калинки і вітаються з тістом.
Дівчина-калинка: Добрий день, шановне тісто, куди поспішаєш?
Може, нас до короваю запросить бажаєш?
Хочемо подарувати ми своє намисто,
Щоб красою короваю дивувались в місті!
Ведуча:
Ягідки-калини намисто дарували,
І ними тісто наше вони прикрашали.
Калинки одягають намисто на тісто.
Ведуча:
А воно далі спішить, по лісочку все біжить!
Ось горбок – і тісто впало та горішків пострічало!
Під українську мелодію "Музичні жарти" тісто обходить ліс і зупиняється.
Горішок 1:
Добрий день, шановне тісто
Куди поспішаєш?
Може, нас до короваю запросить бажаєш?
Без горішків не той смак, це потрібно знати.
Люблять нас дорослі й діти залюбки вживати!
Горішок 2:
Ми – горішечки міцні, хлопчики завзяті,
Щоби нами ласувати, сили треба мати,
В ігри з нами залюбки навіть вітер грає.
А ще дуже ми корисні, про це кожен знає.
Ведуча:
Гарне дерево міцне, жовте листячко різне,
Вітерець тут налетів – всі горішки обтрусив,
Тісто:
Поможіть скоріш, малята, їх до кошика зібрати!
Щоби тістечку горішків якнайшвидше додавати!
Проводиться гра "Збери горішки до кошика із закритими очима". Двом дітям необхідно
якнайшвидше назбирати із закритими очима горішки до кошиків.
Тісто:
Дякую вам за дари, мені ж далі слід іти!
Тісто прикрашається горіхом.
Ведуча:
Стало тісто враз смачнішим, як горіхів назбирало,
Покотилось по стежинці і до фруктів завітало!
Під музику "Шалантух" виходять фрукти і виконують маленьке танцювальне вітання.
Тісто:
Добрий день, добрий час!
Радий бачить, фрукти, вас, хочу з вами я дружити
В коровай вас запросити!
Яблуко:
Я на дереві зростаю, я все бачу, я все знаю,
Недаремно мене діти називають соковитим.
Жовтобоке, запашне яблуко привіт вам шле!
Груша:
Ви на мене подивіться:
Я – дівиця круглолиця,
Маю хвостик я жовтенькій,
Смак мій ніжний, солоденький!
Слива:
А про мене що, забули?
Слива я, відома всюди!
Пийте всі сливовий сік,
Будете здорові вік!
Виноград:
Завітай скоріше в сад – дозріває виноград,
Грона пишні і багаті, так і просять скуштувати.
Скільки маю вітамінів, необхідних для родини.
Тож мене ви не минайте, з задоволенням вживайте!
Ведуча:
Досить себе вихваляти, треба тісту помагати.
Звучить українська танцювальна мелодія "Ойра", діти дарують Тісту гірлянду із фруктів.
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Ведуча:
Сонечко:

Осінь:
Ведуча:
Осінь:

Тісто:
Осінь:
Ведуча:

1.

2.

3.

Ведуча:

Он і сонечко виходить – буде тісто швидко сходить,
Буде гарний коровай, щоб пишався увесь край!
Виходить Сонечко у костюмі пекаря.
Хто сказав, що восени сонце світить тьмяно?
Зараз коровай спечу, пишний і рум’яний,
Збулася мрія вже моя – бо справжнім пекарем є я!
Звучить українська мелодія "Гончари".
Виходить Осінь, знімає рушник, зазирає у діжку, а там порожньо.
В діжці пусто стало, тісто повтікало,
Що ж мені робити, чим вас пригостити?
Не хвилюйся, осінь мила!
На пеньочок тісто сіло,
Сонце припікало, тісто запікало.
До пеньочка підійду, може, тісто там знайду!
Що я бачу! А де ж тісто? Замість нього коровай!
І духмяний, і рум’яний, свіжий, ситний, ай-я-яй!
Тісто змінило шапочку, одягло жилетку, а в руках тримає коровай.
Зайчику з Лисичкою два шматки з горішками,
Їжаковій всій родині з яблучком пиріг відмінний!
А ведмедю – із сливками, а зайчатам – із грушками!
А гостям й малятам – коровай багатий!
Зі святом вас вітаю, щиро пригощаю!
Священний хліб – так мовиться в народі!
Ця пісня народилась недарма!
В затишнім домі і в тяжкім поході
Нічого найдорожчого нема.
З хлібом у нас зустрічають гостей,
Хліб на весіллі цвіте в короваї,
І кращих нема на Вкраїні вістей,
Ніж хліб, що вродився у рідному краї.
У короваї цім, що ти з’їси,
Є аромат духмяного поля,
І крапельки прозорої роси,
Проміння сонця і кристали солі.
Їж, друже, хліб і не кидай додолу,
Завжди піднімай, якщо він раптом упав.
А коли в час обідній сідаєш до столу,
То пам’ятай: хліб – то символ життя!
Певно, чули ви, малята, вже не раз такі слова:
"Хліб потрібно шанувати, хліб – усьому голова"
А тому завжди в пошані хліб у нашому садку.
Хай всміхається він людям, запашний, на рушнику,
Скільки врожаїв багатих людям осінь принесла
Щоби був у нас достаток, щоби злагода була.
Хай несе цей коровай щастя в кожну хату,
Хочемо усіх зі святом щиро привітати!
Виконується пісня "Рідний край", під яку діти залишають залу (Додаток).
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

2.

3.

1.

Приспів:

2.

Осінь наступила, яблук натрусила,
Ось і груші, й сливи – і смачні й красиві,
Ой, гоп-гопака, і смачні й красиві! (2)
А в городі густо: буряки й капуста.
Ой, які врожаї в нашім ріднім краї!
Ой, гоп-гопака, в нашім ріднім краї! (2)
З жита та пшениці гарні паляниці.
Всіх ми почастуємо, та ще й затанцюємо.
Ой, гоп-гопака, та ще й затанцюємо. (2)

Кришталем із неба сипле щедра осінь,
На поля і доли золото приносить,
Проводжає птахів у далекий вирій,
З дощиком сумує на хмарині сірій.
Дякуємо, панно, дякуємо, осінь,
За врожаї добрі, за небесну просинь.
За калини грона і духмяні квіти.
Тебе дуже люблять і шанують діти.
Стелить добру долю стиглими хлібами,
Роздає дарунки щедрими руками,
І вінок червоний одягла калині –
Йде чарівна осінь знов по Україні.
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Інсценівка пісні

Хор 1.

По діброві ходить осінь,
Олівці з собою носить
І фарбує в жовтий колір
Клени, липи і тополі.
Осінь обходить зал із кошиком, вона дістає пензлик і фарбує листочки, роздає їх дітям.
Осінь:
Гарно я попрацювала: всю природу змалювала,
А листочки всі чудові, золоті, неначе нові!
Осінь вклоняється дітям, показує на золоті листочки.
Хор 2:
Дякуємо за листочки, всі ставаймо до таночку,
Будемо разом ми на святі нашу гостю шанувати!
Діти вклоняються осені, підбігають, навколо неї утворюють коло, а потім під музику Осінь
кружляє, а діти махають вгорі листочками.
У кінці інсценівки діти легенько складають листочки до кошика.

1.

2.

На весні посію зерна в полі чистім,
Хай над ними світить сонце променисте.
На веснянім вітрі зашумить колосся –
Стане золотою урожайна осінь.
І зерно в комори річкою поллється,
А коли помелють, борошном назветься.
На заводі пекар хліб спече з любов’ю,
Скаже: "Любі діти, їжте на здоров’я".
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1. Я тісто, тісто, тісто, мені у діжці тісно,
Я хочу мандрувати – піду я погуляти.
2. У лісі і у гаї всі пахощі вбираю,
Бо дуже мрію, діти, стать хлібом соковитим.

Як пішли ми в ліс гуляти, щоб листочків назбирати,
Там побачили калинки, в них червоні хустинки.
Дівчатка одна за одною ідуть на носочках, червоні хустинки у правій руці.
Приспів:
Ой, які, ой, які – гарні та пригожі,
Позбираю я їх у глибокий кошик,
Дівчатка сходяться через одну до центру кола, розкручуються та йдуть на свої місця.
Ой, які, ой, які – вміють танцювати.
Під калиною ми будемо кружляти.
Дівчатка сходяться через одну до центра кола, розкручуються та йдуть на свої місця.
2.
Всі вони в зелених платтях, мають ягідок багато,
Нас до себе все скликали, своїм танцем чарували.
Дівчатка йдуть двома колами у різних напрямках, при зустрічі торкаються долонькою об
долоньку і йдуть далі.
3.
Раптом сонечко пригріло, все навколо звеселіло,
Ми сплетемо вінок з калини, із цілющої рослини.
Дівчатка вишиковуються у дві шеренги і міняються одночасно паралельно місцями,
руки розводять прямо перед собою, як у російському танку.
4.
Ми гуляли по лісочку, відпочили у тіньочку,
Нас калини пригощали, ми із ними закружляли.
Дівчатка утворюють струмочок із вертикальних пар,
що рухаються назад, лицем до глядача.
1.
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1.
Приспів:
2.

Над землею, над моєю, осінь щедра, золота!
І куди не глянь навколо – це пшеничне чисте поле,
рідний край, моя земля!
Подивися, подивися, лине осінь золота!
Над землею, над моєю, небо чисте, голубе.
Нам під сонечком зростати, Батьківщина, ти – як мати,
всі ми любимо тебе!

ОСІННЄ СВЯТО "МАЙСТРИ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ"
Для дітей 5-6 років
Мета: познайомити молодших дошкільнят з осінніми дарами засобами театральної інсценізації,
удосконалювати знання дітей про осінь як пору року, про професії, їх значення; сприяти розвитку
пізнавальної активності дітей, уваги, спостережливості, пам’яті, творчих здібностей; формувати
патріотизм, поважливе ставлення до людини праці, основи естетичної культури.
Наочне оформлення: велика карта України, указка, лавки майстрів-умільців, знаряддя праці.
Музичне оформлення: українська обрядова дитяча музика, танцювальні мелодії України відповідно
до програмових вимог.
Обладнання: кольорове осіннє листя, декорації осіннього ярмарку, карта України, ширми народних
умільців, предмети, знаряддя праці, хустинки, два столика, муляжні овочі та фрукти; костюми для
дійових осіб, музичні інструменти (маракас, трещітка, трикутник, металофон, бубон), штучні голівки
соняхів, костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: дві вантажні іграшкові машини, муляжі овочів для борщу, 10 стрічок різного
кольору розміром 1 метр.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь проводить бесіду про важливість кожної
професії, особливості знаряддя праці, читає художні твори, присвячені праці, професіям,
працелюбності українського народу. Музичний керівник в ігровій формі проводить з дітьми народні
музичні ігри, в яких йдеться про народних умільців, пропонує послухати твори про працю. Дітям
пропонується проаналізувати сучасні та стародавні професії.
Дійові особи: вихователі – Ведуча, Господиня, діти – Осінь, Столяр, Різьбяр, Гончар, художники,
ткалі, Чоботар, Бондар, козаки, музики, Коваль, байкарі, овочі.
Дитина 1:
Вітрами й дощами завітала осінь,
На поля Вкраїни урожай приносить.
Проводжає птахів у далекий вирій,
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І за літом-братом все сумує мила.
Стелить добру долю стиглими хлібами,
Роздає дарунки щедрими руками.
Ярмарки чудові відзначають нині.
Йде чарівна Осінь знов по Україні!
Під українську народну музику діти в українських костюмах заходять до зали.
Осінь:
Здається, ви мене чекали?
Настала вже моя пора.
Усі, звичайно ж, упізнали:
Я – Осінь, щедра, золота.
Роботи маю я багато –
Садки відвідати, гаї,
Дерева в золото убрати,
Зібрати добрі врожаї.
Ведуча:
Осінь, сідай, будь ласка, та послухай, як люблять тебе діти, вони дуже на тебе
чекали...
Дитина 1:
Усі працювали ціле літо,
Посіяли овес і жито,
Ходили на город і поле
І добре всі рядки пололи.
Дитина 2:
І ось – велика нагорода
Зросла у полі й на городах.
Це найгарніший урожай,
Що прославляє весь наш край!
Дитина 3:
Хвала усім працівникам
Та їх натрудженим рукам,
Що добре влітку все робили
І щедрий урожай зростили!
Дитина 4:
Красуне-осінь, ти така чарівна,
Найкраще платтячко вдягла!
І я люблю тебе найбільше,
Ти – господиня чарівна!
Ведуча:
Осінь-господиня, погостюй із нами,
Славиш край наш рідний, зерном і плодами!
Виконується загальний хоровод "Кольори осінніх фарб" (Додаток).
Осінь:
Осінні прикмети у вас розпитаю,
Чи знаєте добре ви пору врожаю?
1.
Вересень пахне яблуками, а жовтень... (Капустою).
2.
Берися, бо як зима прийде, хоч і схочеш узяти, то... (Не візьмеш).
3.
Весна багата квітками, а осінь… (Плодами).
4.
Осінь усьому рахунок… (Веде).
Осінь:
За те, що гарно мене зустрічали –
Урожай в полі зібрали!
Мандрівку дарую вам по Україні,
Осінньої, доброї, щедрої днини!
Ведуча:
А здійснити цікаву мандрівку Україною допоможе ось ця чудова карта
"Майстри нашої Батьківщини". Ми будемо подорожувати золотої осінньої пори різними регіонами
України і дізнаємося, як проходять виставки-ярмарки народних умільців, бо відомо, що кожної осені
на ярмарках майстри виставляють свої творчі здобутки: вироби своїх працьовитих рук.
Осінь:
Зараз я махну своєю гілочкою калини, і ми під чарівну українську музику
вирушимо у мандри.
Звучить українська музика "Катерина" у виконанні фольклорного ансамблю "Дивограй".
Ведуча:
Діти, давайте роздивимося карту України. На ній позначені річки, моря, міста. За
своїми розмірами наша країна досить велика. Найбільша річка – красень Дніпро. На його берегах
стоїть столиця нашої держави Київ. Київщина – одна із найбільших областей України.
Дитина 2:

32

Немало добрих майстрів мешкають на Київщині. Вироби гончарів, різьбярів по дереву,
твори народних художників та музик знані у цілому світі. Народ любить своїх умільців і складає про
них свої пісні. А хто ж це нас зустрічає? Це – столяр та різьбяр.
Столяр:
Ось рубанком постругаю
Дощечки кленові,
І змайструю миски й ложки
Різнокольорові.
Я роботи не цураюсь, ось і відра ще зроблю.
Вдячні столяру за працю люди у моїм краю.
Різьбяр:
Візьму вербову гілочку,
Довкола зріжу дірочку,
Кору спокійно обіб’ю –
Сопілку дітлахам зроблю!
Ведуча:
Дуже гарні вироби у нашого столяра та різьбяра, а на цих ложках і сопілочці
ще можна заграти!
Діти виконують гру на музичних інструментах на мелодію укр. пісні "Ой ти, гарний Семене".
Ведуча:
А ще на Київщині восени на виставці є вироби працьовитих гончарів. Ця
професія вимагає точності рухів, терпіння, вміння працювати із глиною. Шановний гончарю,
розкажіть нам про свою працю.
Гончар:
Крутиться гончарний круг,
І глина тягнеться до рук,
Стає вона горнятком,
Малятком-товстунятком.
Глечики, миски роблю я,
Й залюбки вам подарую.
Виконується музична гра "Гончар і діти" (Додаток).
Ведуча:
Дякуємо вам, майстре, за вашу роботу. Зараз у різних містах і селах можна
побачити в хатах дуже багато виробів гончарів: посуд, вази, іграшки. Нині він не втратив своєї
актуальності, і дуже багатьом людям подобаються вироби з глини.
На весь світ Київщину славлять твори художників. Українські художники дуже люблять
зображувати у своїх творах золоту осінь, працю людей, обереги України. Звичайно, їхня робота
вимагає багатої уяви, фантазії та творчості.
Художник 1:
Дивлюся я замріяно й бачу
Свій рідний край і місто вікове,
В малюнку зможу все це передати,
І що змалюю – зараз оживе.
Художник 2:
Змалюємо ми сонях – квітку сонця,
Рослину, що є символом тепла.
Щоб родина кожна в Україні
Назавжди щасливою була.
Дівчатка виконують пісню "Соняшники" (Додаток).
Осінь:
Добре було всім тут нам,
Час рушати далі вам.
Гілкою калини я махну –
На Волинь усіх вас заведу.
Ведуча:
Поки ми їдемо, я розкажу вам про Волинь. На весь світ цей край славиться
вишиванками вмілих майстринь. Погляньте на вишиванки. Кожна з них гарна і неповторна. У
вишиваних візерунках переплелися осінні настрої: квіти, візерунки, листя винограду. А ось і
ткацький станок, на ньому працюють ткалі.
Ткаля 1:
Мої руки добре дбали,
Полотна сувій наткали.
Треба довго працювати,
Щоби рушників наткати.
Ткаля 2:
Біле поле полотняне,
Рівно ткане, чисто пряне,
А по ньому голка ходить,
За собою нитку водить.
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Ткаля 3:

Повернеться так і сяк –
Зацвіте червоний мак,
Зазирне і там, і тут –
Василечки зацвітуть.
Ткаля 4:
Застрибає навпрошки –
Зажовтіють колоски,
Біле поле полотняне
Рушничком барвистим стане.
Ведуча:
Наші дівчата дуже мріють стати відомими майстринями, а зараз вони залюбки
затанцюють із красивими рушниками.
Виконується танок "Рушничок" сл. і муз. І. Білик
Ведуча:
Осінь, ти щедра і багата, які прекрасні виставки майстрів у всій країні в твою
честь! А чи знаєш ти, що із твоїх чудових плодів на Закарпатті готують дуже смачні страви, там
навіть є осінній конкурс найкращої господині.
Осінь:
Що ж, вирушаємо на потязі до Закарпаття!
Господиня:
Земний уклін вам, гостоньки дорогенькі, не минайте нашої оселі і покуштуйте
страв українських, поласуйте солодощами. З давніх-давен страви українські відомі своїми смаковими
якостями. Так, багата українська кухня королем усіх страв – борщем. У сиву давнину його називали
"Вариво із зілля". Сьогодні існує 30 видів приготування борщу (з м’ясом, грибами, квасолею,
квашеною капустою, зелений тощо). Діти, допоможіть мені овочі зібрати, щоб борщ приготувати.
Проводиться гра для дітей "Допоможи господині". Діти стоять у двох рядах,
за допомогою двох вантажних машин діти перевозять овочі,
необхідні для борщу, і вкладають до кошика.
Ведуча:
А наші діти не тільки помічники, вони ще приготували загадки про овочі і
загадають своїм батькам.
Діти по черзі:
Росте в землі хвостатий, гарненький, чепурненький,
Іноді – плескатий, іноді – кругленький.
Червоного такого шанують усі люди:
Борщ із ним смачнішим та яскравим буде. (Буряк)
Викопала кущ лопата, а там яблучок багато,
У пригоді нам вони на пюре і деруни. (Картопля)
Зверху – стрілки зелененькі, знизу вузлик золотенький,
Хоч дорослий, хоч дитина не одну проллє сльозину. (Цибуля)
Солодка оранжева дівчина мила,
У темному льосі всю зиму сиділа. (Морква)
І качаниста, й головаста,
А ще міцненька і куляста,
Сто листків-сорочок має,
Її зайчик полюбляє. (Капуста)
Господиня:
Всі загадки шановні батьки розгадали, а наші овочі частівки веселі заспівали.
Виконуються частівки овочів (Додаток).
Господиня:
Гарно ви у мене гостювали, а ще моєї пісні на не чували.
Виконується пісня на мотив української пісні "Чи я не хазяйка?".
1.
Чи не українка, молода, завзята,
Гарно все я встигну, пригощу на свято.
Я – ґаздиня гарна, вправна і моторна,
Буду всіх вас шанувати, от яка проворна.
Приспів:
Варенички мої, варенички мої,
Варенички мої у сметані,
Варенички мої, варенички мої,
Варенички мої кохані!
2.
Тільки сонце сходить, тісто молодіє.
День новий приносить радощі й надії:
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Всіх у своїй хаті буду пригощати –
Вареники ось які – аж душа радіє.
Закарпаття завжди славилося працелюбністю. А восени цей край стає найбільш
красивим і багатим на чудові українські страви.
Ведуча:
Дякуємо вам за гостинність. А нам потрібно далі вирушати.
Хай музика українська лунає, на Львівщину нас відправляє.
У цьому регіоні дуже багато ковалів, чоботарів.
Чоботар:
Стукав, грюкав молотком,
Танцювало шило,
Вийшов перший чобіток –
Подивитись мило.
Чоботар, чоботар –
Раз – удар, два – удар.
Будуть гарні чобітки,
Як дзвіночки, підківки.
Дівчинка:
Трапилось у мене горе –
Відірвалися підбори.
Що тепер мені робити,
На таночки щоб ходити?
Чоботар:
Плакати дівчинці не гоже,
Чоботар тут допоможе.
Хлопець:
А що мені робити? Я чобіт не маю,
Може, піду до шевчика та їх попрохаю.
Дівчинка:
На базар мерщій піди, чоботи купи й носи,
А ще мене, молоду, та й до пісні запроси.
Виконується інсценівка пісні "По дорозі жук, жук" (Додаток).
Ведуча:
Тепер у таких чоботах, що їх шевчик пошив, можна і в садочок ходити. Діти, а
ви знаєте, що професія коваля на Львівщині завжди була дуже шанованою, це робота для справжніх
чоловіків: тут треба проявити витримку, силу й наснагу.
Коваль:
Коня треба підкувати? Треба коваля гукати,
Він, веселий молодець, підкову зігне у ріжець.
Молоточком буду бити, щоб залізо розігріти,
Ще й водички піділлю, бо роботу я люблю.
Ведуча:
Ми дякуємо тобі, ковалю, за працю, а нам потрібно вирушати далі.
У Львові можна почути красиву і чисту українську мову, чудові колоритні пісні, які
створюють майстри-піснярі, яких у народі називають кобзарями. А ще тут люблять розповідати
швидкі скоромовки і навіть влаштовують змагання "Кращий балакун".
Діти декламують декілька скоромовок (за вибором вихователя).
Ведуча:
До Одещини тепер мандрувати слід малятам,
Щоб посміятися й осінні гуморески розказати!
Ось ми і в Одесі.
Море одеського гумору нас зустрічає,
Гумористів цих кожен мешканець знає.
А ще Одесу вважають містом майстрів розповіді. Щороку тут проводять веселе свято,
сповнене гумору і сміху, приправлене то байкою, то жартом! Були в українському народі такі
майстри, що називалися байкарі, які і казку розкажуть, і билину.
Байкар 1:
– Здоров, був Панасе!
То й ти на ярмарок!
– Добридень, куме!
– Ти знаєш, куме,
В мене кури несуть яйця
Завбільшки із свинячу голову!
– То й що, от у мене бджоли, як верблюди,
Меду несуть по діжці!
– А як же вони влазять у вулик?
– Пищать, а лізуть!
Байкар 2:
– Добрий день, Ганнусю!
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Байкар 3:

Байкар 4:

Байкар 5:
Ведуча:
розкажу про неї.
Бондар:

– Добридень, кумасю!
– На ярмарок поспішаєш?
– Так, а ти?
– Я теж хотіла свою курку рябу продати,
Та не можу її знайти!
– Ти не бачила, хто мою курку вкрав?
– Не чула, не бачила, нехай не гребе!
– Тату, тату! Годі торгувати!
– Чому?
– Бо нема чим здачу давати!
– Тьху!
– Діду, корову продав?
– Продав!
– А гроші де?
– Воно бач, ополоника купив!
– Ой, дурні мої куми. Тільки воли продали, у них і гроші витягли.
– А в тебе?
– А в мене аж увечері, не на того напали!
А ще одеська земля славиться давньою професією бондаря. Зараз я коротко

Я – бондар!
Я вистругую чопочки,
Затикаю дірочки,
А ще залюбки роблю
Отакеннії діжки!
Ведуча:
Так, професія бондаря вимагає кропіткої роботи, вона була дуже шанована в
Україні в сиву давнину.
Добре тут було всім нам, час рушати далі вам.
Українська музика лунає, на Запоріжжя нас відправляє!
Під марш заходять козаки, проспівують під мелодію "Козацького маршу" В. Гуцала поспівку:
Ми – веселі козачата! Раз, два, три!
Хочемо осінь зустрічати: раз, два, три!
Щоб була земля багата, будемо урожай збирати,
Раз, два, раз, два, раз, два, три.
Ми – веселі і завзяті! Раз, два, три,
Україна нам, як мати! Раз, два, три.
Щедрий край ми захищаємо, рід козацький прославляємо!
Раз, два, раз, два, раз, два, три.
Козак 1:
Ми любимо небо і квіти,
І сонце нам шле свій привіт,
Ми – роду козацького діти,
Землі української цвіт.
Ведуча:
Ану, українські козаки, подаруйте своє вітання чудовій пані Осені!
Козак 2:
У осені щедра рука,
– Заходьте, – усіх заклика.
І яблука трусить з гілок,
І сипле у кошик сливок,
Козак 3:
Обриває смачний виноград.
І кожен з нас осені рад,
Бо це осінь прийшла золота,
Щедра і добра пора.
Осінь:
Козаки такі гарненькі:
Сильні, спритні, веселенькі.
Що ж, дівчата, всі виходьте
Танок український заводьте!
Виконується український таночок парами під укр. пісню "Яків" у виконанні ансамблю "Кралиця".
Ведуча:
Наші діти – гарні й завзяті, прийшла нині черга батькам погратись!
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Проводиться осіння гра з батьками "Хто швидше зловить стрічку". Для гри необхідно зробити
атрибут у формі парасолі з дерева, з отворами діаметром 5 см для кольорових стрічок. Під музику
батьки біжать, а коли музика зупиняється, швидко беруться за стрічку і сідають на стільчик.
Ведуча:
Добре тут було всім нам,
Час рушати далі вам.
Українська музика лунає
Рідне місто добра й хліборобів стрічає!
Виконується пісня "Хай радіють усі!" (Додаток).
Осінь:
Рідне місто нас стрічає,
Хлібом-сіллю всіх вітає.
Це земля хліборобів із роду,
Що дають хліб усьому народу.
Ведуча:
В народі хліб, мов матір, поважають,
Ця шана з плином часу не зника.
І дорогих гостей завжди стрічають
З хлібиною в барвистих рушниках.
Осінь:
Для тих, хто тче, для тих, хто шиє,
Горнятка хто ліпить, залізо кує.
Усім, хто працює від зорі до зорі.
Низький уклін, дорогі трударі!
Дитина 4:
На білому світі є різні країни,
Де ріки, ліси і лани.
Та тільки одна на землі Україна,
А ми – її доньки й сини.
Ведуча:
Мій рідний край, Вітчизно мила,
Свята земля моїх батьків,
У тебе є краса і сила,
І чесні руки трударів.
І жовті ниви, й небо синє,
Джерела чистої води,
Лише у нас на Україні
Такі гаї, такі сади!
На горах – сніг, в долинах – квіти,
І ясна ніч, і теплий день,
Ростуть веселі й гарні діти,
Співають радісних пісень.
Співай із нами, рідна нене!
І квітни, як сама весна.
Щаслива я, що є у мене
Така Вітчизна чарівна!
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК
Загальний хоровод

Пензликом малює овочі й плоди,
Осінь-чарівниця ходить по землі.
Діти стоять у колі, а Осінь – в центрі кола. Вони проводять правою рукою плавно праворуч,
а потім лівою рукою ліворуч.
Приспів:
Горобина до гаю нас зве,
Своє намисто нам віддає,
Дівчата обходять хлопчика, не повертаючись до нього спиною.
Курличуть в небі ген журавлі,
Це Осінь йде по рідній землі.
Діти показують журавлів: присідають і опускаються, махаючи крилами-руками.
2.
У палітрі колір жовто-золотий,
Це пшеничне поле, коровай смачний,
Діти йдуть по колу один за одним, руки догори, показують колоски пшениці.
Урожай багатий дощ розфарбував –
Овочі корисні кожен смакував.
Дівчатка підходять і вклоняються Осені, а потім хлопчики підходять до Осені і вшановують її.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

А чи бачив, як гончар глину в воді мочить? (2)
Ось так, брате, ось так-так глину в воді мочить!
А чи бачив, як гончар глину накладає? (2)
Ось так, брате, ось так-так глину накладає. (2)
А чи бачив, як гончар форму розчищає? (2)
Ось так, брате, ось так-так форму розчищає. (2)
А чи бачив, як гончар глечик прикрашає? (2)
Ось так, брате, ось так-так глечик прикрашає. (2)
А чи бачив, як гончар у свято танцює? (2)
Ось так, брате, ось так-так у свято танцює. (2)
Перші дві стрічки співають діти, а третю співає соло сам гончар.
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Весь світ намальовано зеленим і синім,
А сонце подарує частинку тепла,
Художником стати – це є моя мрія!
Моя Батьківщина – прекрасна земля.
Хай обереги мого краю
Дарує щастя соняхів сім’я,
І Україна хай розквітає,
І будемо в мирі жити вільно ти і я!
Є пензлик і фарби, а значить, відомо,
Що колір можна взяти будь-який.
Щасливе дитинство своє намалюємо,
Візьмемо ми жовтий та ще й голубий.

1.

Приспів:

2.

1.

2.

3.

4.

Ось наш урожай – овочів багато,
Ми в гості прийшли до дітей на свято,
Вам пісню свою будемо співати.
Грай, музико, грай – будемо танцювати.
Я – морква-краса, дуже я смачненька,
У мене коса довга й зелененька,
Багато в собі маю вітаміну:
Я жовта, смачна – це від каротину.
Я – круглий буряк, їжте мене діти,
Не можу ніяк без борщу прожити,
Штовхаю свій ніс в овочеві страви,
Тому що я зріс дуже вже цікавий.
А ми – огірки, хлопці молоденькі,
У полі зросли гарні й зелененькі,
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Ми просимо вас: їжте нас багато,
Соліть про запас, ріжте у салати.
На грядці сиджу в модному каптані,
Навколо гляджу, та я – справжня пані.
Кругленька така, повертаюсь з хрустом,
Багато листків у мене – капусти.
Під сонцем зросла, гарна я дівчина,
Невелика – мала, кругла цибулина.
Хто в їжу мене частенько вживає,
Той силу в собі і здоров’я має!
Вам пісню свою зараз заспівали,
Спасибі, що ви всіх нас привітали.
Сьогодні до вас ми прийшли на свято,
На ярмарку всі будемо танцювати.
На програш всі кружляють парами.

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний,
По базару я ходив: гарний і проворний,
Вибирав дівчині намисто з коралів,
Щоб зі мною до таночка дівчинонька ставала.
По дорозі галка, по дорозі чорна,
Подивися, козаченьку, яка я моторна.
Гарне це намисто, та часу не гаю,
Бо віночка із волошок ще й досі не маю.
По дорозі жук, жук, по дорозі чорний,
По базару я ходив: гарний і проворний.
Я купив віночок та й скрипочку гарну,
Щоб зі мною до таночка дівчинка ставала.
По дорозі галка, по дорозі чорна
Подивися, козаченьку, яка я моторна –
Тільки скрипку чую, разу затанцюю,
Одягну віночок і піду в таночок.
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1.

Приспів:

2.

Синє небо, ясне сонце і земля на всіх одна
І промінчик у віконце в кожну хату загляда.
Підростаємо щасливі, в мирі, злагоді, добрі,
Живемо на Україні, гарні доньки і сини.
Хай радіють усі – і дорослі і малі,
Буде мир на квітучій планеті.
Сонце ясно горить, і струмочок бринить,
І всміхаються лагідно діти.
Одна доля, одна мрія, Україна в нас одна,
І горить вогонь у серці, покоління підроста.
Зорі ясні нас вітають, неба чистого блакить,
Свою рідну Батьківщину щиро будемо любить.
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СЦЕНАРІЇ ЗИМОВИХ
СВЯТ
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НОВОРІЧНЕ СВЯТО "В ГОСТІ ДО СНІГУРОНЬКИ"
Для дітей 3- 4 років
Мета: удосконалювати знання дітей про зиму та важливе зимове свято – Новий рік; формувати у
дітей чітку звуковимову під час співу та декламації віршів; розвивати культуру виконання вокальних
творів, творчу уяву та фантазію, мистецький артистизм, бажання спілкуватися, створити святкову,
радісну атмосферу в дитячому колективі; виховувати в дітей чемне ставлення до інших, культуру
поведінки.
Наочне оформлення: святково прикрашена ялинка, хатка Снігуроньки, штучна маленька ялинка,
паперові ялинкові іграшки (16 шт.), віник.
Музичне оформлення: "Новорічна полька", муз. П.Глінки, "Хоровод", муз. А.Філіпенко, слова
Т.Волгіної, "Зимові пісні", муз. Л.Бекман.
Обладнання: музичні інструменти – брязкальця (10 шт.), паперові сніжинки (15 шт.), мішки (2 шт.),
яскраво оформлена шишка, хлопавка, "чарівна" шишка, сріблястий "дощик", пеньочок для звірят,
бутафорська новорічна кулька (у якій буде складено подарунки для дітей), костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: снігова куля.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми та доручає
вивчити вірші. Батьківський комітет має наперед подбати про новорічні подарунки для малят.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Снігуронька, Дід Мороз; діти – Морозенко (хлопчик 6 років),
зайчики, сніжинки, хлопавки, Їжачок, жабки, білочки, Півник, Лисиця, Кіт, курчатка.
Ведуча:

Ведуча:

Діти по черзі:

Ведуча:

ХІД ЗАХОДУ
По усіх усюдах нині
Чути пісеньку дзвінку,
Всі малята в Україні
Круг ялиночки в танку.
Здрастуй, гостя наша пишна,
Ти прийшла до нас у дім
Так прикрашена розкішно,
В снігу блисках голубім.
Ми навколо тебе станемо
Новоріччя відзначати,
Подивись – усі малята
Хочуть свято починати!
Святковий вхід дітей до зали.
А тепер давайте, діти,
Підійдемо під самі віти,
Привітаємо ялинку,
Прочитаємо вірші дзвінко.
В нас ялинка он яка:
І висока, і струнка,
Дід Мороз її шукав,
До садочка передав.
Одяглась ялинка,
Розпушила віти,
Будуть на верхівці
Зірочки горіти.
Зайчик під ялинкою,
В хатці проживає,
Він Снігурці завжди
І всім допомагає.
А сьогодні зайчик
У садок зайшов,
І чарівну диво-сніжинку
У ліску знайшов.
На сніжинці, от дива!
Дітям казка чарівна!
43

Ми ялинці заспіваємо,
Ми ялинку привітаємо,
В гості зимонька прийшла,
Дітям казку принесла.
Зайчик:
Гарно малюки співали,
І мене розвеселяли,
А за це я всім приніс,
Брязкалець аж повний віз.
Всі – нарядні малюки,
У танок ставайте,
Новоріччя весело
Разом відзначайте!
Виконується пісня-танок "Новорічні брязкальця", сл. і муз. Ю. Михайленка.
Ведуча:
Щоби нам не сумувати – треба казку погукати,
Погукаємо всі гучно, бо без казочки так сумно!
Діти гукають:
Казочка! Казочка!
Ведуча:
Ви так голосно гукали, от і казка завітала
Про Снігурочку маленьку і ялиночку гарненьку.
Декорація зимової хатинки Снігурочки: пеньок, на якому сидить зайчик, Снігуронька прикрашає в
хатці ялинку до свята, зайчик замітає.
Ведуча: Далеко-далеко в лісі жив Дід Мороз зі своєю онучкою Снігуронькою. Весела та добра росла
Снігуронька, працювала по господарству, а зайчик Вуханчик їй допомагав. Снігуронька була добра й
лагідна, вона цілі дні гралася зі звірятами, готувала подарунки малечі, танцювала зі сніжинками і
готувалася до зустрічі Нового року.
Снігуронька, яка була у хатці, виходить до дітей.
Снігурочка:
Ой, яку ялинку дивну Дід Мороз подарував,
Довго він блукав по лісу і красуню відшукав,
Гілочки в ялиночки нашої тремтять,
Хочеться з малятами їй потанцювать.
Ведуча:
Щоб ялинці радісно, гарно було в нас,
Ми про зиму пісеньку заспіваймо враз!
Виконується пісня "Зимонька весела" (Додаток).
Снігурочка:
Гей, сніжинки-холодинки, снігу намітайте,
У таночку закружляйте, діток звеселяйте!
Всі до мене, всі до мене, крихітки-сніжинки,
Будемо зимі радіти навкруги ялинки!
Виконується пісня-танок "Сніжинки" (Додаток).
Сніжинки по черзі:
1: Понад лісом ми кружляли, землю ковдрою вкривали,
Ми – сніжиночки-сестрички, ми – веселі витівнички.
2: Ніжну пісеньку співали, землю спатоньки вкладали,
В шубки одягли ялинки, снігом замели стежинки.
3: Квіти з срібла малювали, ними вікна прикрашали,
Пухом ми кущі накрили і дахи позолотили.
4: У вальсі зимовім йдемо в хороводі,
В таночку зійшлися усі,
Кружляємо, кружляємо і тихо спадаємо
На сонні поля і гаї.
Ведуча:
Вас диво-художник, що зветься Морозом,
На вікнах зимових з палітри створив,
І дітям, й дорослим на свято чудове
Сніжинки маленькі в дарунок вручив!
Снігурочка:
Все, що треба, ви зробили!
Молодці, сніжинки милі!
Ще ялинку припушить,
Потім треба вам спочити.
Діти притрушують ялинку білими сніжинками і біжать на свої місця.
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Снігурочка:

Зайчику, зайчику, йди сюди
Й зайченяток своїх приведи,
Лиш подивися, яка це краса –
В кожушку сніговому ялиночка вся.
Зайці по черзі:
Ми прийшли сюди на свято, от які ми молодці,
Тут ялиночка, малята, світять диво-промінці.
Ми вухатенькі зайці, ми веселі стрибунці,
На галяві лісовій заведемо таночок свій!
Виконується пісня-танок зайчиків (Додаток).
Один Зайчик-Вуханчик сумний стоїть осторонь.
Снігурочка:
Чом, Вуханчик, в стороні,
Чом сумний, скажи мені?
Скільки радості, утіх –
Ми святкуємо Новий рік!
Зайчик:
Не радію, не співаю,
Бо на те причину маю,
На ялинці угорі не палають ліхтарі,
Ні намиста, ні прикрас,
Ні іграшок немає в нас.
Дощик срібний не блищить,
І ялинка не горить.
Снігурочка:
Дід Мороз наш поспішав,
І тому прикрас не взяв,
Треба звірів погукати,
Щоб ялинку прикрашати.
Ведуча:
Уже братець Морозець
Двері відчиняє,
До Снігурки на гостину
Він усіх скликає.
Тільки просимо тебе,
Діток не лякайся,
Не морозь, а з усіма
Ти у гру пограйся.
Виконується пісня-гра "Веселий Морозенко" (Додаток).
Морозенко:
А я – менший брат Снігурки, люблю жартувати,
Малюкам усім легенько носики щипати,
Та не бійтесь, добрий я, отаким вродився,
І без мене Дід ніяк та й не обходився!
Ведуча:
Всі почули про новину і прибігли на гостину,
Ось стукають, хто там є?
Жабеняток трійко йде!
Виконується пісня жабенят (Додаток).
Жабки по черзі:
Ми веселі реготушки, три зеленії подружки,
На гостину ми стрибали, подарунок вибирали,
Слід ялинку нарядити, кульки чарівні надіти,
Щоб ялиночка весь час гарною була у нас!
Ми зелені, як ялинка, і маленькі, як хвоїнка,
Зайчику, ти не сумуй – з нами весело жартуй!
Віддають іграшки Снігуроньці, яка прикрашає ними штучну ялинку.
Снігурочка:
Дякую вам, реготушки, жабеняточка-подружки,
Вас запрошую в хатину, до Снігурки на гостину.
Ведуча:
А ось Півник гордо йде, Курку гордо так веде,
А за ними йдуть клубочки – дітлахи матусі-квочки,
Всі до Зайчика спішать, щоб ялинку прикрашати.
Під музику танцюють Курочки і Півник.
Півник:
Дощик принесли курчата, щоб ялинку наряджати,
Чули ми про новину й поспішили в даль таку.
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Курочка:

Дощик срібний поміж віти ллє блискучі зірочки,
Щоб на святі ваші діти танцювали залюбки.
Курчатко:
Ти, Зайчику, не сумуй, круг ялиночки танцюй,
Буде свято наше славне, і Снігуронька в нас гарна.
Снігурочка:
Дякуємо за дарунок – дощик срібний і легкий,
Ним прикрасимо ялинку і хатинку залюбки,
Всю родину на гостині бачити я рада!
До хатинки ви заходьте, тут є вся громада!
Ведуча:
Ось старенький їжачок йде на свято до діток.
Мудрий хоч уже й старий, посох вирізав міцний,
Щось в мішечку він несе, до Снігурочки іде.
Їжак:
З хлопавками веселіше, і ялинка красивіша,
Їх дарую залюбки вам, чудові малюки,
А найбільшу – на ялинку, на велику верхню гілку,
Ну, а менші не стоять, дуже хочуть танцювати!
Снігурочка:
Так, ці хлопавки чудові, і барвисті, й кольорові,
Ними прикрашу ялинку, їх повішу я на гілку,
Музику почують й враз затанцюють тут для нас!
Виконується танок хлопавок.
Хлопавки:
Хлопавки ми не прості, а веселі, чарівні,
Якщо хлопавка сміється – сум, печаль ураз минеться.
Ха-ха-ха, пісня-сміх розвеселить усіх,
Хі-хі-хі, на поріг вже приходить Новий рік!
Ведуча:
Ось білки-господині теж не спочивали,
В лісі шишки золоті в кошик назбирали.
Виконується пісня білочок.
Білочки по черзі:
Ми всі білочки маленькі, і пухнасті, і гарненькі,
Через ліс до вас стрибали, на гостину поспішали!
Щоб ялиночка сіяла, сяйвом звірів дивувала,
Щоб Дідусь сюди спішив, за красу таку хвалив!
Снігурочка:
Дякуємо за гостинці, гарні білки-господині,
Як же шишок в вас багато, залишайтеся на святі.
Зайчик:
В нас ялинка – просто диво: і висока, і красива,
Сяє зірка угорі, і чудові ліхтарі,
Шишки золоті висять, диво-кулечки блищать,
Друзі всі допомагали і ялинку прикрашали.
Снігурочка:
Молодці ви всі, звірята, нам змогли допомагати,
І тепер ялинка сяє, друзів в хоровод скликає.
Виконується хоровод "Лісові друзі" (на вибір муз. керівника).
Ведуча:
Хто крадеться потихеньку, кличе Півника тихенько,
Щоб він вийшов із хатинки, поклював зернят краплинки.
Це Кіт з Лисичкою ідуть, розбишаками їх звуть.
Виконується танець Лисиці Аліси і Кота Базиліо, муз. А. Рибнікова, сл. Ю. Ентін.
Після таночка Лисичка підходить до віконечка і кличе Півника.
Лисичка:
Півник, Півник-співунець, золотистий гребінець,
Виглянь у віконечко – вже піднялося сонечко,
Принесла тобі пшенички, і зерняток, і пшона,
Виглянь, прошу, на хвилинку, ось і кашка з гарбуза.
Під музику Лисичка кличе Півника.
Півник:
Кукуріку! Я боюся, і від страху весь трушуся.
Недалеко й до біди!
Ведуча показує мішок.
Ведуча:
Заховайся ти сюди!
Не лякайся, сміливіше, ти ховайся вже скоріше!
Півник ховається в мішок, біжить Лисиця.
Лисиця:
Чую, пахне Півнем тут, недалечко він, мабуть!
Кіт:
Може, він в мішок сховався, на обід до нас попався!
46

Розбишаки відкривають мішок, із нього вибігає Півник,
але Лисиця встигла спіймати Півника за хвіст.
Півник:
Ой, Снігурочко, прийди, порятуй мене з біди,
Кіт з Лисицею знайшли, у полон мене взяли.
Снігурочка:
В новорічну ніч казкову, за старе взялися знову?
Лисиця і Кіт:
Ви віддайте, Півня нам, а то справжній тарарам тут вчинити зможемо сміло,
знаємо погане діло, і ялинку розваляємо, і звіряток полякаємо.
Снігурочка:
Оце лихо! Що робити, як звіряток захистити?
Треба кликати підмогу, Зайчику, іди в дорогу,
З білочками вирушай, Діда Мороза погукай!
Зайчик і білочки виходять шукати Діда Мороза.
Ведуча:
Діти, давайте допоможемо звірятам і всі разом погукаємо Дідуся Мороза, і він
почує, що ми його кличемо, і обов’язково прийде.
Діти гукають: "Дід Мороз! Дід Мороз!".
Під музику заходить Дід Мороз із Зайчиком-Вуханчиком та білочками.
Дід Мороз:
Чую! Чую! Вже іду!
Лихо це я відведу!
Звертається до Кота і Лисиці.
Ви нащо Півника лякали,
Свято дітям зіпсували,
Заморожу зараз вас!
Кіт і Лисиця:
Вибачайте, діти, нас,
Й ти, Дідусю, нас прости,
Не гнівайся, а відпусти!
Дід Мороз:
Що ж, на перший раз прощаю,
І на святі залишаю,
Зла робити я не дам,
А верхівку дарую вам!
Снігурочка:
Друзі нам допомагали
І ялинку прикрашали
А верхівка в самий раз!
Дуже гарне свято в нас!
Дід Мороз:
Молодці! Усіх хвалю!
За ялинку чарівну!
І за дружбу, і за ласку!
І за щедрість, і за казку!
Ведуча:
Подивися, Дідусю, скільки у нас чудових зайчиків, і білочок, жабки, півнички і
курочки є!
Дід Мороз:
Я з’явивсь з веселим сміхом, всім несу добро і втіху,
А тепер вже, дітвора, гратись з Дідусем пора!
Проводиться гра "Снігова кулька". Дідусь Мороз і діти котять снігову кулю до глядачів під спокійну
музику. Коли пролунає акорд і музика зміниться на швидку, Дідусь Мороз починає котити снігову
кулю на дітей, а вони тікають на свої місця на стільчиках.
Ведуча:
Дідусю, ти, мабуть, втомився,
Сядь, відпочинь, а наші діти тобі віршики приготували.
Дід Мороз:
Слухати вірші люблю, щиро діток обійму!
Діти по черзі:
Дід Мороз, червоний ніс, він ходив сьогодні в ліс,
Він пакунки-подарунки для малечі радо ніс.
На ялинці вогники, іграшок багато,
Нам приніс Дід Мороз це веселе свято!
В нас ялинка он яка, не дістати до вершка,
І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки!
Добрий дід, Дід Мороз, гість у нашім домі,
Дуже раді ми усі гостю дорогому!
Дід Мороз:
Гарно віршики читали, Дідуся розвеселяли,
А тепер скажіть мені, чом не світять ліхтарі,
Скажемо дружно: "Один, два, три! Сяй, ялиночко, гори!".
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Діти плескають у долоні і ялинка загорається вогниками.
Гарно грали і співали, з Дідусем не танцювали,
Нумо, діти, у танець, поки святу не кінець!
Виконується хоровод з Дідом Морозом і Снігуронькою (Додаток).
Ведуча:
Дід Мороз, Червоний Ніс,
А дарунки ти приніс?
Дід Мороз:
Я старенький, діти став, про дарунки забував,
Посох чарівний дістану, чаклувати зараз стану,
Диво-іграшку зніму і морозити почну.
Лід, сніжинко, сніг, мети –
Стань великою, зрости!
Лунає чарівна музика – поступово новорічна кулька збільшується, а в ній – подарунки.
Дід Мороз:
Любі друзі! Всіх вітаю!
Щастя і добра бажаю!
В цей святковий, діти, час
Я вітаю щиро вас!
Снігурочка:
Зичимо здоров’я, сили,
Щоб пісні навкруг дзвеніли,
Щоб лунав веселий сміх,
З Новоріччям всіх, всіх, всіх!
Ведуча:
Підростайте, діти милі,
І здорові, і щасливі,
І веселі, і сміливі,
Щоб скоріше виростали, як орлята,
Щоб раділа і сміялась ваша мати,
Щоб добробут був у хаті й новосілля,
І зустріли рік, що прийде, хлібом-сіллю!
Снігурочка:

МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.
Приспів:
2.
Приспів.
3.

Зимонька весела вже до нас прийшла,
І багато білого снігу намела.
Зимонька! Зимонька! Радощі і сміх!
Сніжки і саночки, казочка для всіх!
Білий сніг лапатий падає, летить,
Зимонька весела діток веселить!
Дід Мороз в віконечко дивиться на нас,
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Дітвора радіє вся – танцювати час!
Приспів.
Танець

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Співають дорослі
На дахи будинків, на доріжки,
На щічки рум’яних малят,
Сніжинки, сніжинки, сніжинки
Танцюють і ніжно летять.
Найкращі із них на ялинці
Неначе намисто блищать,
І в сонячнім сяйві чудовім
Так хочуть вони танцювать.
Які в них дощі сріблясті,
Неначе чудова зима!
Кружляли сніжинки, втомились,
І спати настала пора.

Вийшли зайчики гуляти, лапки трішки розім’яти,
У дітей руки ніби лапки зігнуті перед собою.
Плиг-скік, плиг та скік, лапки трішки розім’яти. (2)
Діти стрибають.
Дуже холодно усім, вуха мерзнуть у зайців.
Діти показують на вушка.
Плиг-скік, плиг та скік, вуха мерзнуть у зайців. (2)
Діти показують на вушка.
Ніжки хочуть танцювати, треба трішки розім’яти.
Плиг-скік, плиг та скік, треба трішки розім’яти. (2)
Діти показують ручки-лапки і ніжки-лапки.
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Діти стоять в колі, а морозець ходить по колу – морозить їх чарівною паличкою.
Морозець, морозець, не щипай за щічки,
Діти показують щічки пальчиком.
Теплі валянки у нас, шубки й рукавички!
(2)
Показують одяг.
Морозець, морозець, плещемо в долоні,
Плещуть в долоні.
У дівчаток і хлоп’ят носики червоні! (2)
Пальчиком торкаються носа.
Морозець, морозець, не щипай за ніжки,
Гріють ніжки.
У таночок підемо – зігріємось трішки.
(2)
Тупотять ніжками.
Морозець, морозець, холодно у спинки,
Сварять пальчиком.
Покружляємо скоріш як веселі свинки.
(2)
Кружляють навколо себе.
Морозець, морозець, ходи з нами грати,
Кличуть однією рукою.
Ой, боїмося тебе, будемо тікати!
(2)
Тікають на місця.
Пісня жабенят

1. В очереті край болота жабеня співа по нотах.
Чути пісеньки слова:
– До, ре, мі, до, ква, ква, ква, ква.
2. Хочу я артистом стати і на сцені виступати.
Моя пісенька луна:
– До, ре, мі, до, ква, ква, ква, ква.
Хоровод з Дідом Морозом
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1.

Приспів:

2.

Приспів.

Ялиночка, ялиночка
Яскрава й чарівна.
Несе багато радості
Всім діточкам вона.
Діти йдуть по колу.
Ось Дід Мороз й Снігуронька
Ідуть до дітвори.
Діти виконують пружинку.
І всі ми разом просимо:
"Ялиночко, гори!".
Виставляють ручку в бік ялинки.
Горять, горять ліхтарики
І мерехтять свічки.
Показують ліхтарики.
І радісно, і весело
Танцюють діточки.
Виконують ковзні оплески.
Точне повторення рухів.

НОВОРІЧНЕ СВЯТО "НАЙМЕНШИЙ ГНОМ"
Для дітей 4-5 років
Мета: пригадати з дітьми героїв українських і зарубіжних казок, особливості їхніх характерів;
удосконалювати у дітей навички виразного читання віршів та виконання ролей, вільного
артистичного виконання танцювальних номерів, розвивати творчу уяву засобами дитячої
театралізованої гри; створити радісний, святковий настрій, виховувати естетичний смак, почуття
взаємодопомоги, дружби, товариства.
Наочне оформлення: казкова хатка гномів, ялинка, пеньок, хатка трьох поросят, хатка козенят.
Музичне оформлення: кращі зразки класичної музики (А. Моцарт, Й. Бах, А. Рубінштейн,
Й. Брамс), вільний добір пісень дитячого українського зимового фольклору, мелодій із дитячих
мультфільмів, записи звукових ефектів (шум вітру, рипіння снігу тощо.
Обладнання: чарівна палиця, штучні новорічні зірочки (12 шт.), сріблястий "дощик", музичні
інструменти (бубон, маракас, ксилофон, музичні дзвіночки), футбольний м’яч, кошик,диригентська
паличка, ялинкова гірлянда, "чарівний" фінік, віники (2 шт.), шаблони обличчя сніговичка (12 штук:
брови, губи, ніс, вуха), костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: хустинка,дві дерев’яні ложки, паперові сніжинки (14 штук).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити віршики.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Вовк, Дід Мороз, Снігурочка; діти – льодинки, гноми, поросята,
козенята, Сорока, Маленький Мук, Хлопчик-Мізинчик, Дюймовочка, сніговики, Червона Шапочка,
Білосніжка.
Ведуча:

ХІД ЗАХОДУ
Спішіть побачити, спішіть сюди?
Спішіть на свято наше прийти!
Усе вам казати, звісно, не буду.
Чекає на вас справжнісіньке чудо.
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З Новим роком всіх вітаємо,
Свято наше починаємо.
Звучить "Новорічна пісня", муз. А. Варламова. Діти заходять до зали.
Діти:
1.
Сьогодні весело у нас –
Ми Новий рік стрічаємо.
Усіх, хто в залі є в цей час,
Ми гаряче вітаємо.
2.
Здрастуй, гостя – Зима! Вийди з нами на шлях,
Пісню опівночі заспівай нам у полях.
Є роздолля у нас – де завгодно гуляй,
Зводь на річках мости, килими розстеляй.
3.
Де не гляну я надворі – всюди бачу білий колір.
Ліс, і поле, і діброви білі одягли обнови.
Це зима нам натрусила стільки білого сніжку,
І немовби хатка біла білий дах у дитсадку.
Виконується пісня "Зимонька" (за вибором муз. керівника).
Ведуча:
Летять сніжинки, наче біле диво,
Мете пороша, бо її пора.
У лісі, в полі стало так красиво –
Це казка до дітей в садок прийшла.
Виконується танок льодинок-крижинок, муз. А. Рубінштейна.
Льодинка: 1.
Ми – крижинки, ми – льодок,
Летимо ми, як пушок.
Вітер сильний, вітровій,
Ти гарнесенько повій,
Щоб лягли ми на землі,
Наче зіроньки малі.
2.
Сніг пухнастий стелеться, занесло стежинки,
Загула хурделиця, крутячи сніжинки.
Над містами, селами, нивами, борами
Ми в танку веселому кружляємо з вітрами.
3.
Бджілоньками білими ми вгорі літаємо,
Білосніжні килими всюди розстилаємо.
Вітре, вітре, дми сильніше, в лісі покружляй частіше,
Ти прикрий усе кругом чистим, біленьким сніжком.
Ведуча:
В одному лісі жив-був найменший гном, якого звали Вася. Він був такий
маленький, що ніхто його не помічав, крім його рідні.
Виконується пісня гнома (Додаток).
Бабуся гном:
Що це ти сумний, онуче, чому настрою нема?
Подивись, ялинку гарну Білосніжка принесла.
Ми прикрасили ялинку в кульки, банти й намистинки,
Вітами вона хитає, з Новим роком всіх вітає.
Треба друзів всіх скликати,
Щоб зустріти разом свято.
Вся казкова дітвора,
Вам збиратися пора.
Вася:
Зріст маленький дуже маю, ось чого я так страждаю.
Як вітаюсь – всі шукають, та мене не помічають.
Дід:
Я в твої роки не сумував,
Сон Білосніжки охороняв,
Нільса від злих чарувань врятував –
Кожен по справах мене помічав.
Краще до серця прислухайся ти,
Зможеш підказку для справи знайти.
Ведуча:
Вася послухав поради дідуся й вирушив до зимового чарівного лісу на пошуки
пригод. Йшов він, ішов, та раптом потрапив до хатинки Вовка. Ось що він там почув.
Виконується пісня Вовка (за вибором муз. керівника).
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Вовк:
Скоро Новий рік, а я з’їв лише бабусиного сірого козлика. Прийшов час
відновити своє ім’я найбільш злого та голодного вовка в лісі, бо вже давно всі звірі в лісі з мене
кепкують. Отож, розпочинаю новорічне полювання: піду спершу до смачненьких, пухленьких,
рожевеньких поросят.
Вася:
Ось що вирішив малята,
Буду Вовку все псувати.
Ведуча:
Отже, Вовк та гном Вася побігли до домівки поросят, але кожен своєю
стежкою. Ой, що ж воно буде! А поросята нічого не підозрюючи танцювали, готувались до зустрічі
Нового року.
Виконується "Танок поросят" під муз. німецької народної польки.
Порося 1:
Погляньте, брати, як красиво,
Змінився і сад наш, і луг,
Летить і летить біле диво –
Сніжинки чарівні навкруг.
Порося 2:
Сніжинки легкі і лапаті,
Їх вітер несе по землі.
Давайте сніжинки збирати –
Пограємось весело ми.
Проводиться гра "Перенеси сніжинку у ложці". Двоє дітей переносять сніжинку у ложці,
хто швидше, поки лунає музика.
Ведуча:
Ось яка сніжинка гарна,
І срібляста, і тонка,
А на ній загадки дивні
Нам загадує зима:
Зелену сукню маю – ніколи не знімаю.
Один-єдиний раз на рік зірками прикрашаюсь. (Ялинка)
Порося 3:
В мене також є сніжинка,
Запорошена крижинка.
Її Снігурка малювала
І загадку написала:
Лід на річках, сніг на полях,
Віхола гуляє, коли це буває? (Узимку)
Порося 1:
Ну, а цю загадку, друзі,
Я не можу розгадати,
Бо складна вона, незвична,
Прошу всіх допомагати.
Сірий між полями, клацає зубами,
Весь замерз і змок. Хто це, діти ? (Вовк)
Поросята розводять руками.
Чути стукіт у двері.
Поросята:
Хто там!
Вовк:
Це я, чемпіонка з розгадування новорічних загадок. Йдіть до мене, я вам
допоможу. Розгадка дуже проста.
Вовк знімає хустку.
Поросята:
Вовк! Ай, яй, допоможіть! Він нас усіх поїсть!
Вовк ганяється за поросятами.
Гном:
Поросяток не лишу,
У біді допоможу.
Вентилятора вмикаю,
Вовка з хатки видуваю.
Звуковий ефект, ніби дме вітер.
Вовк:
На жаль, з поросятами не вийшло, піду до козенят.
Ведуча:
А веселі козенята в цей час розучували новорічну мелодію.
Козеня 1:
Новорічні бубонці і дзвоники є в нас,
На галявину спішімо, бо зіграти час,
Ноти пісеньки для нас Дід Мороз прислав,
Щоб оркестр під Новий рік звірів здивував.
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Козеня 2:

Козенятко 3:

Ми артистами всі стать мріємо давно,
Є в нас бубон, маракас, навіть ксилофон,
Знаємо всі ноти ми, вміємо співати,
А найбільше любимо у оркестрі грати.
Всі готові, раз і два, диригентом буду я.
Тільки паличкою змахну, починайте, вас прошу.
Виконується гра на музичних інструментах "Чарівні дзвоники".

Вовк:

Молодці, браво, біс,
В мене є для вас сюрприз.
М’яч футбольний я придбав,
З вами грати я б бажав.
Козенята розгубились.
Вася (козячим голосом):
Вовче, ти нам заважаєш, репетицію зриваєш.
Йди подалі від дверей, не чекаємо гостей.
Вовк:
Знов невдача, треба змінювати тактику
Ведуча:
А ось лісом Червона Шапочка йде, бабусі ялинкові прикраси несе.
Виконується пісенька Червоної Шапочки (Додаток).
Із-за ялики з’являється Вовк і говорить лагідним голосом.
Вовк:
А хто це такий гарненький лісом ходить в такому чарівному капелюшку?
Червона Шапочка:
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Не підходь ти, сірий хвіст.
Маєш в хитрощах ти хист,
Ось таких, як ти, стрічаєш,
Потім лише клопіт маєш,
Інший вовк мене зустрів,
Мою бабцю ледь не з’їв.
Вовк :
Ганьба на мою бідну сіру голову, з-за одного розбишаки – пляма на весь вовчий
рід. Що ти, дитино, я геть не такий. А добрий, лагідний, я, зрештою, – інтелігентний.
Червона Шапочка: Вибачте, що так сказала,
Вас образить не бажала,
До бабусі я спішу, кошик іграшок несу.
А живе вона в долині, у охайненькій хатині.
Гном:
Щоби Вовка заплутати, слід вказівник поміняти,
Щоб не туди попрямував та бабусю не чіпав.
Ведуча:
Спустився Вовк в долину, пішов стежиною і натрапив на хатинку, в якій жив
ведмідь. Але він про це не знав.
Вовк:
Вставай бабцю з пічки, зараз я обідати буду.
Ведмідь:
Хто посмів таке зробити,
Серед зими мене збудити?
Я солодко, мирно спав,
Уві сні мед смакував.
За оце я вам віддячу,
Стусанів дам на удачу.
Вовк:
Ой лишенько, Ведмідь! Тікаю!
Гном:
Що ж, із вовком розібрався,
Та на свято не зібрався,
Вже ялиночка горить,
Світлом дивним майорить,
Всі герої із казок поспішають у лісок.
Ведуча:
Чарівні ліхтарики тихо горять,
Це гноми маленькі на свято спішать.
Вони з Білосніжкою гірлянду зробили
І гілки пухнасті вогнем прикрасили.
Виконується танок Білосніжки та гномів.
Після танцю діти вішають гірлянду на ялинку.
Гноми:
Ми – малі, казкові гноми,
Нам доріжки всі відомі,
У печерах працювали
І каміння здобували.
Ми каміння обробили
І гірлянду вам зробили,
Щоб ялинку прикрашала
І на свято всіх скликала.
Хай висить на святі в вас,
Ялинка ж сяє від прикрас.
Білосніжка:
Я маленька і чепурненька,
Білосніжкою мене звати,
З новорічним славним святом
Хочу щиро привітати.
Виконується пісня Білосніжки (Додаток).
Ведуча:
Дуже хочуть з тобою діти
У музичну гру пограти.
Проводиться музична гра "Давай робити" (Додаток).
Увіходить ведмедик Умка.
Ведмедик Умка:
Із півночі на льодинці
Приплив в святковий час,
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Ведуча:
Дюймовочка:

Мізинчик:

Ведуча:

Там зірочку Північну
Зумів дістать для вас.
Хай зірочка маленька
Надію подає,
Від білих всіх ведмедів
Привіт передає.
З далекого краю ще гостя одна –
Дюймовочка з казки прийшла чарівна.
Там, де я живу,
Тепле сонце й весна,
А тут – холоди й білосніжна зима,
Ялинка всіх друзів зуміла зібрати,
Щоб разом Дідуся Мороза гукати.
Я – хлопчик Мізинчик, ходжу з батіжком,
По світу мандрую з чарівним мішком.
А в нього загадки, усмішки збираю,
Цікаві пригоди до торби ховаю.
Що за дивна музика Сходу, вона полонила нас.
Виходьте, дівчата-красуні, на свято, уже танцювати час.
Виконується танок маленького Мука і східних красунь.

Маленький Мук:
А я чарівник на прізвисько Мук,
Навчався на Сході премудрих наук,
Вмію я фокуси дивні робити,
І в скороходах по небу летіти.
Сорока:
Я бачила – їхав Мороз через ліс,
На санках чарівних даруночки віз,
І раптом Мішок із санчаток упав,
Його хижий вовк до хатини забрав.
Мізинчик:
Підемо ми дружно до Вовка нори,
Дарунки вернемо малій дітворі.
Під музику діти йдуть до Вовка.
Гном:
Відкривай ти двері нам,
Розбишака, хуліган.
Знаємо: мішок ховаєш,
З’їсти всі дари бажаєш.
Дюймовочка:
Як не сором, мішок вкрав,
Свято дітям зіпсував.
Вовк:
Ви про що? Мішка не брав,
Хтось на мене набрехав.
Цілий день в норі проспав
Та нікого не чіпав.
Маленький Мук:
В мішку фініки були
І смачні і запашні.
Шкода, ми б поласували,
А тепер вони пропали.
Вовк не дослуховує, відходить за ялинку та починає їсти, щоб ніхто не бачив.
Ведуча:
Хто хоч фінік скуштував,
Той маленьким зразу став.
Вовк виходить – він маленький, тому плаче.
Вовк:
Ой, пробачте, ой, простіть,
Та мені допоможіть.
Став маленький дуже я,
Прожене мене рідня.
Не буду більше зла чинити,
Буду в злагоді я жити.
Ваш мішечок повертаю,
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Стать великим знов бажаю.
Маленький Мук дає Вовку інший чарівний фінік, він знов стає великим.
Маленький Мук:
Шкоду ми тобі прощаємо,
Зріст великий повертаємо,
Але це в останній раз,
Бо святковий нині час.
Діда Мороза час гукати,
Та мішечок повертати.
Всі разом кличуть Діда Мороза.
Ведуча:
Щоб Дідуся відшукати, слід сніговиків скликати –
Вони мітли як візьмуть – всі стежинки приберуть.
Виконується пісня-танець сніговиків.
Сніговик 1:
Ми – малі сніговики,
Прийшли до вас на свято
І багато подарунків
Хочемо вам побажати!
Сніговик 2:
Хай завжди у вашім домі
Сміх лунає і пісні,
Хай обійдуть стороною
Всі нещастя, ніби в сні!
Сніговик 3:
Новорічне свято
Я дуже полюбляю,
Гарних свят і щастя
Вам усім бажаю!
Ведуча:
Які веселі сніговички, а ще працьовиті, справжні помічники! Всі доріжкистежинки розчистили, дякуємо вам, залишайтеся на нашому святі!
Під музику заходить Дід Мороз.
Виконується пісня "Дід Мороз" (Додаток).
Дід Мороз:
Любі друзі, всіх вітаю!
Щастя і добра бажаю,
Новий рік вже у дорозі.
Незабаром на порозі
З’явиться з веселим сміхом
Всім на радість і утіху.
В цей святковий, добрий час
Радо я вітаю вас.
Снігурочка:
Я – Снігурка, внучка Діда,
В дитсадок спішила,
Привітати з Новим роком
Дуже всіх хотіла.
На санчатах через гори
Я прямую в кожен дім
І казкові подарунки
Дітлахам дарую всім.
Ведуча:
Хай же музика заграє
І серця розвеселяє.
Нумо, в коло святкувати
З Дідом Морозом танцювати!
Виконується зимова пісенька (Додаток).
Ведуча:
Дідусю, спробуй нашу загадку відгадати.
Він морозить, так старається
Що сам від холоду здригається!
Дід Мороз:
Та це ж я! Дід Мороз! Буває, як заморожу, то і сам від холоду частенько
замерзаю!
Ведуча:
Та ні! Це ж холодильник!
Дід Мороз:
Молодці! А я, бач, і не подумав, що, крім мене, ще хтось морозити вміє!
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Снігурочка:

Усі гарно танцювали і Мороза звеселяли,
А тепер вже час, малята, вірші діду почитати!

Діти:
1:

Білий сніг пухнастий падає, кружляє
І на землю тихо килимом лягає.
І на ранок поле білим-білим стало,
Ніби пеленою все його заслало.
2:
Дні такі короткі, сонце світить мало.
Вже прийшли морози і зима настала!
3:
Зимонька-голубонька в білім кожушку,
Любимо ми бігати по твоїм сніжку.
Всім рум’яниш личенька ти о цій порі
І ладнаєш ковзанки в нашому дворі!
Дід Мороз:
Щось замерз я, бо старенький,
Буду руки гріти гарненько!
Ведуча:
Хочуть діти в гру пограти
Свою спритність показати!
Дід Мороз:
Так я хочу з вами грати,
З дітворою погуляти!
Хоч на вигляд я старий –
Та насправді – молодий!
Проводяться новорічні ігри "Створи обличчя сніговичка". Під музику двоє дітей
викладають обличчя сніговичка: ніс, очі, губи, брови.
Переможця визначають за якістю виконання завдання.
Дід Мороз:
Ну й повеселили мене, малюки! Потішили старого, дякую вам. А тепер моя
черга порадувати вас! А де ж це чарівний мішок з подарунками для діток?
Снігурочка:
На санчатах ми спішили, в лісі певно загубили,
Ведуча:
А мішок той вовк забрав, у хатиночці сховав.
Гном Вася допоміг в біді – мішок несе до нас сюди!
Гном Вася:
Ось, Дідусю, твій мішок, та багато тут діток.
А мішок? Маленький він, подарунки вовк всі з’їв!
Дід Мороз:
Посох маю незвичайний, секрет чарівний в ньому є –
Він всі дитячі побажання безпомилково впізнає.
Слова чарівні скажемо всі: "Чари, чари, чарівні
Подаруночки смачні!".
Великим полотном із зірками Дід Мороз накриває мішок та чаклує,
потім мішок збільшується, стає великим. Дід Мороз дарує дітям подарунки.
Дід Мороз:
Любі діти, милі діти!
Виростайте, наче квіти,
Білозубі, чорноброві,
Виростайте всі здорові –
І на радість всій родині,
І на славу Україні!
Снігуронька:
Весело було у нас,
Та прийшов прощатись час!
Ведуча:
Хай Новорічні мелодії ллються,
У кожному серці струною озвуться,
Хай щастя загляне до вас у віконце,
Ялинка сіяє вогнями як сонце.
У новому році здоров’я багато,
А також добробуту кожному в хату.
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

Я самий, самий, самий менший гном,
Нікому я у лісі не знайом,
І друзів, друзів теж не маю я,
Бо я малий, як ягідка мала!

2.

Я самий, самий, самий менший з гномів,
Чому такий вродився – невідомо!
Якщо зі мною схочуть погуляти,
Мене спочатку треба відшукати!

1.

До бабусі в гості я іду по стежинці,
Із собою принесу їй смачні гостинці.
Пиріжечків напекла, яблучок нарвала
І сметанки узяла, з святом привітала.
Маю гарний капелюх й платтячко чудове.
Йду по снігу я у ліс у пору зимову.
Хочу, хочу радо я свято відзначати
Круг ялиночки разом гарно танцювати.

2.
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Приспів:

1. В мене очі голубі, губки – ягідочки.
Поскликаю я звірят до себе в лісочок.
Я від мачухи лихої в лісі заблукала,
Та родина добрих гномів мене вшанувала!
Білий сніг все мете доріжки.
Звуть мене, діти, Білосніжка.
Личком я , як зима, біленька,
Та сама я іще маленька!
2. Гарне платтячко мені білка вишивала,
А ялиночку мені лиска відшукала,
Я ялинку наряджу, буду звірів звати,
Радо з гномиками я буду танцювати!

Приспів.
Музична гра

Ведуча:
Діти:
Ведуча:
Діти:
Ведуча:
Діти:
Ведуча:
Діти:

Давайте робити, все як я. (2) – Плеще.
Стали в коло ми в цей час і поплещемо всі враз!
Давайте всі тупнемо, так як я! (2) – Тупає.
Будемо тупати усі, щоб зігрілись малюки!
Давайте чихнемо всі – апчхи! (2) – Діти імітують чихання.
Змерзли носики усі, діти чхати почали!
Давайте всміхнемось всі, як я! (2) – Діти показують свою посмішку.
Дуже разі малюки, посміхнулися усі!
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Ми малі сніговики, зліплені зі снігу,
Ми танцюємо у дворі дітворі на втіху.
Сніговики, погойдуючись, йдуть по колу, у руках сніжки.
Приспів:
Туп, туп, чобіток, будемо танцювати,
Під ялинкою ми будемо кружляти.
Почергово виставляють ніжки на п’ятку, кружляють навколо себе перевальцем.
2.
Ми пограємо усі з сніжками завзято,
Будемо гратись, жартувати, бо настало свято.
Імітують ліплення сніжки.
Приспів.
Повторення попередніх рухів.
Тільки випаде сніжок, мітли ми візьмемо,
І доріжки, і стежки жваво підметемо.
Нагинаючись вперед, чистять мітлами доріжку та стають у шеренгу.
Приспів.
Повторення попередніх рухів.
3.
Ой, які сніговики, спритні і красиві!
Танець закінчився наш, дякуєм, спасибі.
Сніговики виконують ковзні оплески обличчям до глядача і вклоняються на слово "Спасибі".
1.

Я чарівний Дідусь, в кожушок одягнусь.
Скрипу-рипу сніжок, за плечима мішок.
Подарунки до свята, принесу вам, малята,
Ковзани у цей час і рум’янець для вас.
Хоровод з Дідом Морозом

1.

По сріблястому сніжку йшов Мороз у кожушку,
Діти йдуть по колу.
За плечима ніс ялинку ось таку, ось таку.
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Двома руками показують мішок на плечах.
2.
З Дідом Віхола гуде, сніг здіймає і гуде,
Одночасно крутять двома руками, зігнутими в ліктях, утворюючи "метелицю".
Сипле снігом звисока, ось яка, ось яка!
Поступово опускають руки донизу, сиплячи сніжинки.
3.
На ялинку сніг упав, всі хвоїнки заховав,
Діти обіймають себе обома ручками за плечі.
І блищить краса струнка ось яка, ось яка!
Діти повертаються вліво і вправо, вихваляються.

НОВОРІЧНЕ СВЯТО "ЧУДОВИЙ МАСКАРАД"
Для дітей 5-6 років
Мета: закріпити знання дітей про пори року та назви місяців, про зміст і персонажів казок; розвивати
музичні здібності дітей, сприяти розвитку вміння самостійно створювати рухливі образи; виховувати
любов до природи, формувати почуття краси, емоційного задоволення від музичного мистецтва та
літературного твору.
Наочне оформлення: кольорові кульки, сріблястий "дощик", декорація зимового лісу, зірочки,
сніжинки, велике бутафорське морозиво (у якому будуть зберігатися подарунки).
Музичне оформлення: вільний добір українського зимового фольклору, мелодій із дитячих
мультфільмів, записи звукових ефектів (шум вітру, рипіння снігу тощо).
Обладнання: чарівна паличка, штучний новорічний дощик (22 шт.), "чарівна сніжка", рулі для
іграшкових машин (4 шт.), картонні криги (4 шт.), штучне морозиво (4 шт.), сніжинки (2 шт.).
Реквізити для ігор: кошики (2 шт.), ватні сніжки (30 шт.), музичні інструменти (дзвоники – 6 штук).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші. Батьківський колектив має наперед попіклуватися про подарунки для дітей.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Баба Яга, Дід Мороз, діти – Принц, Принцеса Лебідь, Зима,
Метелиця, Заметіль, Киця, Кіт у чоботях, Аладін, Жасмин, Пінгвіни, чаклунки, чаклуни, клоуни,
Снігуронька, рибки, Водяник.
Дитина 1:

Дитина 2:
Ведуча:

Дітина3:

ХІД ЗАХОДУ
Увага! Увага! Спішить, поспішайте,
Турботи і сум усі дома лишайте.
Чекають Вас казка, дарунки і сміх,
Цікаві пригоди і гумор для всіх!
Із Лапландії Мороза запросили ми на бал,
Біля нашої ялинки ми влаштуємо карнавал!
Під звуки казкового маскараду діти заходять до зали.
Зичимо на Новий рік,
Щоб щасливий був ваш вік,
Щоб вам зорі посміхались,
Щоб усе в житті вдавалось,
А щоб усмішки блищали
І в дорослих, і в малих,
Карнавал на свято нині,
Запросив до залу всіх!
Виконується пісня "Новорічна ніч" (Додаток).
Кажуть всі під Новий рік, що не по бажається –
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Завжди все до нас прийде, завжди все збувається!
Бо вчать народні приказки, і ми це доведемо:
Як Новий рік зустрінемо, то так і проведемо!
Принц:
Годинник б’є 12 раз, чародійства прийшов час.
Царівна-Лебідь, із казки прийди,
І з принцом казковим танок заведи.
Виконується танок Принца і Царівни-Лебідь.
Принцеса:
Щоб веселішим стало свято,
Лебідь:
Сніжинку чарівну вам хочу дарувати.
Неначе вогнями вона палає,
На карнавал гостей скликає!
Принц:
Хто любить гратись, жартувати,
Веселі пісеньки співати,
І хто за казкою скучав –
Всіх кличу я на карнавал!
Ведуча:
Спасибі, Царівно-Лебідь, за сніжинку чарівну:
Тільки змахнеш – і збувається мрія!
Лиш загадку треба усім розгадати,
Щоб гостя зимова змогла завітати.
Рукавом махнула правим –
Вбрала гай сніжком яскравим,
Лівим стиха повела –
Поле в біле зодягла!
Білолиця, чарівна
В гості йде до нас…
Діти:
Зима!
Під музику з’являється Зимонька. Виконується пісня "Сніжна пісенька".
Зима:
Які чудеса! Справжній тут карнавал!
Спасибі, що запросили на бал!
Я – біла Зимонька з снігу і льоду,
Я змалювала у біле природу,
З півночі вітром усіх огортаю,
Із Новим роком вас щиро вітаю!
Дитина:
Ми любим, Зимонько, тебе,
Твій іній, і льодок,
І сніг лапатий у дворі,
Санчата і каток!
Дитина:
Ялинку завжди ти несеш
Щороку на поріг.
Здається казкою усе,
Коли іде твій сніг!
Зима:
Дякую щиро за добрі слова,
Із радістю, діти, до вас я прийшла!
Зима бере "чарівну" сніжинку.
Чарівною сніжинкою буду я чаклувати,
Щоб гості скоріше завітали на свято!
Киця:
Я – Киця, модниця відома:
У мене сукня кольорова,
Гастролі в Парижі я давала,
До тебе в гості завітала.
Кіт у чоботях:
А, ось де я тебе знайшов,
Не бійся – я Кіт – джентльмен.
Усіх ми будемо звеселяти,
Дуетом будемо танцювати.
Виконується танок Кота і Киці.
Киця:
Ой, сніжинка чарівна упала.
Щось із дійством дивним стало?
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Що ж за гість прийде на бал,
На зимовий карнавал?
Під музику заходить Баба Яга.
Баба Яга:
Так, я на карнавал потрапила? Як чудово!
Ведуча:
Зимонько, може, ми її назад повернемо у казку?
Баба Яга:
Ану, не спішіть! Не треба нікуди мене повертати! Це ж я – чарівна Бабуся Яга.
Я так довго мріяла про новорічний карнавал, що я буду на ньому головною гостею – Снігуронькою, і
що Дід Мороз віддасть мені всі подарунки зі смачними цукерочками, а потім діти будуть водити
навколо мене ялинковий хоровод! Здається, я щось трішки переплутала, та нічого. Діти, візьмете
мене Снігуронькою на ваш карнавал? Я ж красуня – перемогла на конкурсі краси серед таких же
Бабусь!
Ведуча:
Якщо відверто, то ти на Снігуроньку не дуже схожа!
Баба Яга:
Що ви про мене знаєте? То все про мене Ліший з Кікіморою погане говорять, а я
самотня, ось тому і вередлива! От якби ви мене розважили гуморинкою, веселою піснею, смішинкою,
тоді би я була доброю.
Ведуча:
У новорічний славний час не будемо сумувати,
Малята хочуть тобі веселу пісню заспівати.
Виконується пісня хлопчиків "Я хочу мати машину".
Баба Яга:
Ну й замети біла Зимонька намела біля садка, скільки снігу, такі кучугури, що,
напевно, казкові герої і не знайдуть сюди дороги на карнавал!
Зимонька:
Діти, треба всім нам стати, сніжки білі позбирати,
Підемо навкруг ялинки, всі розчистимо стежинки!
Проводиться гра "Перенеси сніжку у ложці". Дві команди під музику переносять ватні сніжки
у кошик. Баба Яга підходить ближче до глядачів.
Баба Яга:
Ой, що це під ялинкою блищить? Та це ж чарівна паличка лежить! Вона може у
Новорічну ніч виконати найзаповітніше бажання і мрії. Вона допоможе мені повернути молодість,
красу, а головне – знайде мені багатого жениха, ну хоч би Кощія Безсмертного! Нарешті я відчую
себе щасливою! А чарівну сніжинку я від дітей заховаю у найтемнішому лісі Казкового Королівства,
щоб вони ніколи її не знайшли!
Зима:
Поки в грі допомагала, Баба Яга сніжинку забрала!
Ведуча:
Ялинка сяйвом не горить, бо палички немає,
Герої не прийдуть до нас на свято карнавалу!
Зима:
На поміч треба у садок Метелицю позвати,
Нехай із сестрами летить сніжинку відшукати!
Метелиця:
По полях, лісах гуляла,
І сестриць своїх послала
Навкруги все облетіти,
Щоб вернуть сніжинку дітям!
Віхола:
Були в парках ми й лісах,
На лугах, в гаях, в садах,
Та її не помічали,
Хоч багато де бували!
Заметіль:
Треба зіроньки дітям дарувати,
Щоб добру завжди перемагати,
Треба дарувати зірку щастя –
Збереже вона всіх від нещастя.
Виконується танець дівчат "Зіронька".
Ведуча:
Зірочка чарівна засіяла,
Сніговичка до нас гукала,
Може, в нього запитати,
Де сніжинку чарівну шукати?
Ведуча:
Сніговик до нас з Лапландії іде,
Інструменти музичні везе.
Хоче дітям їх показати,
Та навчить їх гарно грати.
Сніговик:
Сніговик я веселий, радий святу, як і ви!
Я люблю вогні яскраві і замети снігові,
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А сьогодні круг ялинки веселитиму діток.
Гей, ставайте, любі друзі,
І заграємо разом!
Виконується естонська народна пісня-гра "Музиканти", сл. В. Омельченка (Додаток).
Сніговик:
Вам інструменти чарівні
В дарунок залишаю!
Щоб всі раділи малюки
І казка завітала!
Сніговик дарує інструменти дітям.
Зима:
Скажу вам, діти, по секрету,
Почули цей оркестр всі казки,
Його сріблисті передзвони
Гостей скликають залюбки!
Ведуча:
І диво відбулось в цей час,
Бо східна казка йде до нас!
Виконується танець Аладіна і східних красунь.
Аладін:
Куди я потрапив, і що це за свято?
Кругом так красиво, людей скрізь багато?
І дерево дивне горить на весь зал?
Жасмін:
Дивись, любий Джине, ти потрапив на бал!
Тебе ми на свято із лампи дістали,
Щоб в ніч новорічну всі святкували!
А тут карнавал – це свято чарівне,
Ялинкою зветься це дерево дивне!
Дитина:
Немає сніжинки чарівної, Аладіне,
Ми просимо всі: подаруй для нас диво!
Аладін:
Хоч сили магічні, та їх небагато,
Боюсь, сам не зможу – слід друзів-пінгвінів гукати.
Ведуча:
Є такі країни, де живуть пінгвіни,
Їм дарма, що лютує зима,
Вони від морозу сховаються,
Бо всі спортом займаються.
Ці зимові пінгвінята,
Вміють гарно танцювати,
Пісня ця просто дивна
Напівжартівлива, напівспортивна!
Виконується пісня пінгвінів (Додаток).
Пінгвін 1:
Ми дуже хотіли до вас завітати,
Щоб з Новим роком усіх привітати.
Ми всі загартовані, спортом займаємось,
Зі сніжної гірки досхочу катаємось.
Пінгвін 2:
Хоча і птахи ми, чомусь не літаємо,
Але вміємо плавати, спритно пірнаємо,
В холодному морі купаємось ми,
Ми – побратими красуні Зими.
Пінгвін 3:
Навколо нас холодний сніг і крижини,
Ми любимо спорт, бо спортивні пінгвіни.
А щоб чарівну сніжинку відшукати,
Треба справжніх чаклунок скликати.
Ведуча:
Чаклунки у лісах далеких живуть,
Із чаклунами таночок ведуть.
Чарівний дзвін лунає навкруги –
Він світ казок освітить залюбки!
Виконується танок чаклунок і Зими (класична музика за вибором).
Чаклунка 1:
Юдін-дінь, ділі-дінь,
Пролунав сріблястий дзвін,
На веселе свято казки
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Приведе сьогодні він!
Чудеса в казках бувають,
Навіть звірі розмовляють,
Чаклуни і чарівниці,
Золоті летять жар-птиці!
Чаклунка 2:
Той, хто душу добру має,
Зло завжди перемагає,
Серце, сповнене любові,
Здатне на діла казкові!
Чаклун 1:
Чаклуни ми чарівні,
Закружляємо усі,
Пошукаємо сніжинку
Для всієї дітвори!
Чаклун 2:
Лунають веселі та радісні звуки,
В рухах чарівних сплітаються руки,
Фантазія диво створити спроможна,
Усі сили лихі добро переможе!
Чаклунка 3:
Помічнице, зірочко моя,
Почаклуй, прошу сьогодні я.
І поклич до нас сюди
Водяника з глибин води,
А з ним і рибок – не простих,
А чарівних, золотих!
Виконується таночок "А під водою", муз. Е. Джона із м/ф "Король Лев".
Рибка 1:
Пливу по хвилях ніжно я, рибка золота,
У морі темно-синім живе моя сім’я.
В сопілочку заграю – і хвиля не шумить,
Морські зірки збираю, люблю у морі жить!
Рибка 2:
Живемо ми в палаці з коралів золотих,
У нас підводне царство, морський казковий світ,
Пливли по океанах, там, де стрімка вода,
Все гарно обшукали – сніжиночки нема!
Водяний:
Потрібно головного нам чарівника спитати,
Бо тільки він зуміє сніжинку відшукати.
Він – добрий і веселий, його чекають всі
По всьому світу діти в зимові дивні дні!
Ведуча:
Шановні діти! Давайте допоможемо золотим рибкам погукати
Діда Мороза – головного казкового чарівника, який
обов’язково допоможе нам у біді!
Діти:
Діду Морозе! Діду Морозе!
Під веселу музику заходить Дід Мороз.
Дід Мороз:
Я – отой казковий дід, якого знає цілий світ!
Який з дарунками мандрує, щастя й долю всім віщує.
Я повсюди друзів маю, в кожну хату завітаю.
Тож прийшов я і до вас, щоб у цей казковий час,
Подаруночки роздати, з Новим роком привітати!
Разом скажемо: "Один, два, три! Сяй, ялиночко, гори!".
Снігуронька:
Я – Снігурка новорічна, рада святу, як і ви!
Я люблю вогні святкові, і замети снігові,
А сьогодні круг ялинки веселитиму діток:
Всіх у коло дружне прошу –
Почнемо скоріш танок!
Виконується хоровод з Дідом Морозом "Маскарад" (Додаток).
Ведуча:
Знов Новий рік завітав до садка!
Глянь, Діду Морозе, в нас ялинка яка!
Ця зелена красуня, пухнаста й розкішна,
Зробить нам свято веселим і пишним.
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Маємо гостю ми вшанувати,
Щоб запалала вогнями на святі!
Дід Мороз:
Десь згубив я вогник новорічний,
Без нього не станеться сяйво магічне!
Принцеса:
Може, дивна сніжинка в справі цій допоможе,
Лебідь:
Сяйвом світлим вона теж світитися може?
Ведуча:
Діду Морозе, ти чарівник!
Всім робити добро звик!
Баба Яга у садку побувала,
Дивну сніжинку бажань заховала!
Дід Мороз:
Чарівне заклинання скажу, посохом вдарю і хугу пошлю,
У Новий рік, Заметіль, так зроби: Бабу Ягу на добру перетвори!
Під швидку музику закручується Баба Яга із Сніжинкою.
Баба Яга:
Ой! Що зі мною робиться? Стаю вихованою, доброю, хочеться щось приємне
зробити! Діти, признаюся чесно: це я вкрала чарівну сніжинку і заховала її в далекій і страшній казці,
але з нею я не стала щасливою, бо так і залишилася самотньою. Я її вам повертаю і обіцяю, що
більше ніколи не буду робити поганих справ!
Ведуча:
Добре, ми тебе прощаємо і на святі залишаємо,
Будеш тут на карнавалі святкувати в цьому залі!
З друзями щасливою станеш, зло робити перестанеш!
Дід Мороз бере Сніжинку і нею чаклує.
Дід Мороз:
Щоб ялинка засіяла, щоб нам весело всім стало,
Скажемо дружно: "Один, два, три! Сяй, ялиночко, гори!".
Снігурочка:
В нас ялинка засіяла, ігри нам подарувала!
Дід мороз:
Ой, як люблю, малята, з вами у веселі ігри грати! Зараз станемо у дві команди:
команда Діда Мороза і команда Баби Яги – і перевіримо вашу спритність!
Ведуча:
Йшов, Дідусю, довго та стоптав доріжки
Сядь, прошу, на стільчик, відпочинеш трішки!
Дід Мороз:
Знаю я, що діти довго дідуся чекали,
Чи до свята готувались, віршики вивчали?
Ведуча:
Наші хлопчаки-клоуни підготували для тебе
веселі смішинки!
Клоун 1:
Дід Мороз – червоний ніс, цуценя мені приніс,
Я здивовано дивлюся, дід у маминім кожусі,
І сміється так, як тато, тільки в бороду із вати.
Звісно, тато, я ж вдаю, що його не впізнаю.
Хай порозважається, може сам признається.
Клоун 2:
В лісі є зелена хатка!
Там поснули ведмежатка,
А найменше – вереда,
Сивій мамі набрида!
Каже:
–Я не хочу спати,
Утечу вночі із хати,
Коли меду не даси,
Риби, сала, ковбаси,
Люлі, люлі – треба спати, –
Над синком шепоче мати,
Як заснеш – тобі усе
Сон в корзинці принесе!
Клоун 3:
Юра каже: "Ой, бабусю, я на лід іти боюся,
Нехороший він такий, і холодний, і слизький!
Покататися не дасть: ступиш крок і знову хлясь!
Встав на ноги – й знову: бух! Бач – у мене лоб розпух!".
Скинув Юра ковзани: хай полежать до весни,
Лід від сонечка розтане і кататись легше стане!
Дід Мороз:
Які веселі і дотепні ці клоуни-молодці!
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Ведуча:
Дід:

Дідусю, а чому ти встав?
Бо спершу, ніж іти мені в далекий, дивний світ,
За гарні вірші і пісні подякувати слід!
Снігурочка:
Що ж, тепер вже час усім малятам подаруночки роздати!
Дід Мороз:
Я ж перетворив дарунки на Морозиво.
Зима:
Хай від сяйва чарівного зникнуть навкруги сніги,
А Сніговик-помічник привезе морозиво сюди!
Виконується пісня-танок з морозивом "Солодкий сніг" (Додаток).
Дід Мороз:
Дякую тобі, Сніговичку, що ти допоміг принести мені чарівне Морозиво! Зараз
я в одне морозиво подивлюся, о, то там подаруночки! Один, два, три – хай подарунків буде багато, бо
сьогодні Новорічне свято!
Весело в садочку грати, сніг біленький у дворі.
Подаруночки святкові я дарую дітворі!
Під веселу музику роздають подарунки.
Снігурочка:
Прощавайте, любі друзі,
Далі ми йдемо по світу.
З Новим роком, З новим щастям,
В мирі хай зростають діти!
Дід Мороз:
Через рік в святковий час завітаємо до вас.
Ви слухняні виростайте і у гості нас чекайте!
Ведуча:
Незабаром Новий рік переступить наш поріг,
Хай він в хату завітає з тим, що серце забажає,
Хай несе у кожний дім щастя, мир, надію всім!
Хай щасливий буде вік! З Новим роком, друзі, всіх!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.
Приспів:
2.
Приспів.
3.

Гарна нічка-новорічка, найчудовіша в зими.
Новорічка-чарівничка, поміркуйте-но самі! (2)
Дін-дон, дін-дон, дзвоники святкові!
Новий рік, народивсь, молодий, казковий!
О дванадцятій годині похитнеться стрілка: скік!
І ми всі за мить єдину підростем на цілий рік!
Карнавал зібрав нас в залі, ми у масках чарівних,
І ялиночка сіяє: свята новорічна мить!
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1.

2.

3.

Йде зима, красуня мила,
В неї сукня сніжно-біла,
Черевички з кришталю –
Дуже зимоньку люблю.
Йде в засніженім уборі,
Очі сяють, наче зорі,
Щоб своє побачить личко –
Дзеркала зробила з річки.
Білі коси розпустила,
Землю лагідно укрила –
Хай спочине до весни
І чарівні бачить сни.

Пісня-гра

1.
Програш:
2.
3.
4.

Взяв волинку наш сусід, грає він з дитячих літ
Ті-лі-лі-лі, ті-лі-ліль, польку, вальси і кадриль.
Музиканти пританцьовують у ритм п’єси і грають на музичних
інструментах.
Маракас у Насті є, різні танці награє,
Ті-лі-лі-лі, ті-лі-ліль, польку, вальси і кадриль.
Чує пісню вже дзвінок, Юра вийшов на лужок,
В коло друзі всі зійшлись, трі-лі-лі, повеселись!
Лине музика жива, хто танцює, хто співа –
Всі ми граєм – от дива, лине музика жива!
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В океані кришталевім там пінгвінчики живуть.
Вони служать Королеві, яку Сніжною всі звуть.
Приспів:
Пінгвінята, пінгвінята, ой, веселі малюки,
Пінгвінята, пінгвінята – подивіться ось які!
2.
А у нічку, нічку темну, сплять пінгвіни до зорі,
Сни солодкі в них, напевно, ти їх рухи повтори!
На приспів пінгвіни показують дітям і гостям карнавалу комплекс рухів, а вони повторюють.
1.

1.

2.

Як візьмемося за руки ми усі, усі підряд,
Ударимо закаблуками – веселий маскарад.
Направо – крок, наліво – крок, в долоні – раз і два,
У лад хитає вітами ялинка лісова.
У колі стало жарко нам, Морозові біда,
Бо ледве не розтанула у Діда борода.
Направо крок, наліво крок, в долоні – раз і два,
У лад хитає вітами ялинка лісова.
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1.

Приспів:
2.

Дід Мороз на ялинці
Роздавав нам гостинці,
Ми морозиво мали
Частувати Діда стали.
Запашне, кольорове, шоколадне, чудове.
Новий рік відзначаємо, гостя радо вітаємо.
Дід Мороз приховати
Здивування не міг:
"Вперше бачу, малята,
Щоб солодким був сніг".

НОВОРІЧНЕ СВЯТО "ЗУСТРІЧ З ПОПЕЛЮШКОЮ"
Для дітей 5-6 років
Мета: формувати знання дітей про Новорічне свято, повторити зміст вітчизняних і зарубіжних казок;
активізувати мовлення вихованців, розвивати креативність дітей дошкільного віку засобами
музичного мистецтва; формувати в дітей уявлення про доброту, чемність, основи культурної
поведінки на балу, виховувати повагу один до одного, доброзичливість та дружні стосунки в
дитячому колективі.
Наочне оформлення: кольорові повітряні кульки, декорація королівського балу, трон (2 шт.), маски,
прикрашена ялинка, гірлянди, картки з музичними загадками, крісло для гостей, велика книга казок,
декорація карети, декорація зимового лісу вдалині, картонні сніжинки (40 шт.).
Музичне оформлення: вільний добір кращих зразків класичної музики відповідно до програмових
вимог, мелодії із дитячих мультфільмів, записи звукових ефектів (шум вітру, рипіння снігу тощо).
Обладнання: чарівна палиця, плакат "Запрошуємо всіх на королівський бал!", сріблясті султанчики
(20 шт.), іграшковий мобільний телефон, "кришталевий черевичок", іграшкове дзеркальце, горщик
кашки, трикутник, іграшкові пістолети для розбійників (4 шт.).
Реквізити для ігор: картонні сніжинки (30 шт.), кошики (2 шт.).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Дід Мороз, Снігурочка, Мачуха; діти – Король, Принц, Попелюшка,
феї, Маленький паж, дві графині.
Ведуча:

Дитина:

ХІД ЗАХОДУ
Зі святом всіх гостей вітаємо,
Від душі ми вам бажаємо:
Щоб були усі щасливі
І ніколи не хворіли,
Щоб було добро у хаті,
Щоб лунав дитячий сміх,
З Новим роком! З славним святом!
Щиро ми вітаємо всіх!
Виконується загальний танок зі срібними султанчиками.
Що за диво новорічне сталося із нами?
В нас сьогодні, любі діти, зустріч із казками!
Бо в палаці влаштували новорічний карнавал –
Принц всім підданим корони вже запрошення роздав!
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Під фанфари заходить Принц.
Хто любить гратись, жартувати,
Веселі пісеньки співати,
І хто за святом заскучав –
Всіх кличу я на карнавал.
Виконується пісня "Карнавал" (Додаток).
Звучить "Королівський марш", муз. А. Моцарта. Заходить Король.
Король:
Як, уже розпочали? Без мене? Чому не попередили, не зачекали?
Іду від вас в Тридесяте Царство, в Тридев’яте Королівство!
Ведуча:
Заспокойтеся, ваша величносте! Не турбуйтесь – сідайте на трон і послухайте,
які вірші приготували до зимового свята наші діти!
Дитина 1:
Ось і знову зима білоброва,
Побіліли поля і хати,
Вбрала в іній сади і діброви,
Через ріки наводить мости!
Дитина 2:
Поспішає Зима, поспішає,
Сипле снігом згори повсякчас,
Скоро, скоро з далекого краю
Рік Новий завітає до нас!
Король:
Що ж залишусь, передумав,
Буду з вами святкувати.
І сьогодні гостю милу
Всім я хочу представляти:
Працювала вона в хатці,
Танцювала у палаці,
Є у неї дивна звичка –
Десь губити черевичка!
Ведуча:
Як же звати цю чарівну гостю?
Діти:
Попелюшка!
Виконується пісня Попелюшки (Додаток).
Попелюшка:
Нарешті наблизився вечір
І час довгожданий настав,
І я у чудовій кареті
Приїхала, друзі, на бал!
Всі діти зі мною знайомі –
Мене Попелюшкою звати.
Весь вечір з улюбленим принцом
Я мріяла потанцювати!
Принц:
Дивіться, хто плаче! Було б через що!
Такої краси ще не бачив ніхто!
Вона, це – вона! Принцеса моя!
Швиденько дивись, що приніс тобі я!
Це твій черевичок! Підходить на ногу,
Я так сумував, я чекав тебе довго!
Ведуча:
У Новорічний дивний час
Хай мрії всі збуваються,
Лиш раз на рік буває так:
Що хочеш – все здійснюється!
Виконується танець Попелюшки і Принца, музика сл. Г. Сапгір, муз. І. Цвєткова.
Під музику заходить Мачуха і дві її доньки.
Мачуха:
Що це ви тут повставали? Що, іншого місця не знайшли?
Ану, геть! Дайте мені пройти. Ти чого на мою сукню наступила,
Дивитися треба! Не задушіть моїх крихіток, дівчатка, за мною!
Привітайте короля у реверансі!
Дівчата роблять реверанс.
Король:
Вітаю вас, мадам! Вітаю вас, графині! А цікаво мені, де ваше запрошення на
бал?
Принц:
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Мачуха:
Моє запрошення? А ви хоч знаєте, з ким маєте справу? Ви що, не чули про мої
зв’язки? Зараз подзвоню куди треба, і вмить відключать опалення, газ, світло – от тоді й буде вам
королівський бал!
Король:
Роблять, що хочуть, все – не можу це терпіти!
Графиня 1:
Мамо, дивіться – он принц чарівний,
Він незвичайний, казковий такий.
Хочу про танок його попрохати
І своїм виглядом закохати!
Графиня 2:
Мамо, я хочу теж танцювати
Тільки із принцом, бо я того варта,
Нумо, скоріш підійдемо на крок,
З принцом ми будемо кружляти удвох!
Виконується жартівлива "Сценка принц і дві графині".
Зрештою, сестри сваряться.
Попелюшка:
Хай не буде більше сварок,
Раді тут усім гостям!
До ялинки всіх запросимо –
Веселіше в колі нам!
Виконується пісня "Хто з ким дружить" (Додаток).
Дзвонить мобільний телефон.
Король:
Подзвонив Дід Мороз і сказав,
Що Снігурочку, внучку, хтось вкрав!
Мачуха:
Нарешті наш час настав! Навіщо когось шукати! В нашому залі є дві пречудові,
прегарні мої доньки! Принце, записуй моїх доньок у Книгу королівства як
Снігуроньок!
Принц:
Не бувати цьому ніколи!
Які із них Снігуроньки!
Мачуха:
Я буду скаржитися на короля, я буду скаржитися на королівство, ви мене ще згадаєте!
Крихітки мої, за мною!
Під музику Мачуха і дві доньки обходять зал.
Ведуча:
Щоб Снігурку відшукати,
Музичних Ноток потрібно гукати,
Вміють чудово вони чаклувати,
Зможуть в цій справі пораду надати!
Виконується пісня фей (Додаток).
Фея 1:
Принц не всіх скликав на бал,
На чудовий карнавал,
Злі герої розізлились –
Ми ж Снігуроньки лишились!
Фея 2:
Треба лад в казках зробити,
І порядок навести,
Відвагу мати і сміливість,
Щоб Снігуроньку знайти!
Фея 3:
Ось вам дзеркальце чарівне:
Хто в нього загляне –
І добріша, і мудріша
Враз людина та стає!
Фея 4:
Ще дарую вам трикутник:
Його звуки чарівні
Злі чари всі розвіють,
Допоможуть у біді!
Фея 5:
А ось цей горщик кашки
У пригоді стане,
Він голодних нагодує
І секрет дістане!
Фея 6:
Любі друзі! Милі діти!
В ліс казковий поспішіть!
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Нам Снігурку повертайте
І дари трьох фей візьміть!
Виконується танець казкових фей (Додаток).
Маленький паж:
Я не чарівник, я тільки вчуся,
Та на допомогу враз примчуся.
В країну казок слід нам потрапляти,
Чарівні заклинання феям треба сказати:
"Сніг, метелиця, льоди,
Казка чарівна, прийди!".
Феї залишають чарівні дари під ялинкою на підставці.
Ведуча: (бере книгу казок)
Книгу чарівну казок полистаємо,
Першу загадку усі розгадаємо:
Сніговиця й Мороз без упину
Крижаним її серце зробили,
Наші сльози для неї – то сміх –
Королева морозить усіх!
Діти:
Снігова Королева!
Виконується танець "Снігова Королева".
Снігова Королева:
Холод землю огортає, все живе на ній вмирає,
От би стало так навіки, щоб стрімкі застигли ріки,
Змовк веселий спів пташиний і щасливий сміх дитини!
Піддані мої іскристі, квіти срібно-променисті,
Усе снігом застеляйте, дітям шляху не давайте!
Хай замерзнуть під ялиною
В ніч казкову, в нічку дивную!
Ведуча:
Зимонька сюди примчала,
Королеву вшанувала!
Виконується пісня Зими (Додаток).
Зима:
Понад лісом я літала,
Ніжну пісеньку співала,
І дерева присипляла.
Снігом вкрила всі стежинки,
В шуби одягла ялинки,
А берізкам роздала
Із м’якого пуху шалі!
Ведуча:
Дуже раді наші діти тебе, Зимонько, стрічати!
Запрошуємо на святі гостювати!
Ведуча:
А Метелиця-господиня теж морозити майстриня!
Метелиця:
Я на поле опустила покривало срібно-біле,
А на траві лугові – пишні ковдри пухові!
Я у селах і містах побілила кожен дах!
На кущах, немов улітку, розцвіли чудові квітки!
Ведуча:
Головний йде Хуртовій, повелитель всіх вітрів!
Повелитель вітрів:
Твій виконую наказ, всі вітри холодні враз
Хуртовини піднімають, гори снігу намітають,
Вірні слуги з криги й льоду, заморозьте всю природу!
Щоби діти не пройшли і Снігурки не знайшли!
Віхола:
Ви, мої сріблясті зорі, і холодні, і прозорі,
Маєте холодну вдачу, заморозьте все, що бачу!
Йдіть густішими, сніги, замітайте всі шляхи!
Під музику Снігова Королева і її зимові слуги кружляють по залу і розкидають сніжинки.
Ведуча:
Я попрошу двох наших дітей-помічників позбирати сніжинки, але складність
полягає у тому, що така сильна заметіль була, що нічого не видно, отже будете збирати із закритими
очима.
Проводиться гра "Збери сніжинки із закритими очима".
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Ведуча:

Стихла Віхола нарешті, вкривши білим пухом ліс,
Вітер тихо повіває, і сніжинки пролітають!
Попелюшка бере чарівне дзеркало і підходить до Снігової Королеви.
Попелюшка:
Вам дарую, Королево,
Це люстерко чарівне,
Хто в нього раз погляне –
Із душі зникає зле!
Снігова Королева:
Ну і дивне це люстерко!
І яка красива я!
Щось постукало в сердечку,
Його відкривши для добра!
Зла не хочу більш чинити –
Вибачте, прошу вас, діти!
Ведуча:
Шановна Снігова Королево і наші зимові друзі, ми запрошуємо вас на наш
карнавал! Приєднуйтеся до нашого свята!
Поки ми подорожували до казки "Снігова Королева", хитра Мачуха задумала
обманути нашого короля і представити своїх доньок як новорічних Снігуроньок!
Одягнула на них чарівну корону і навчила, як зіграти роль Снігурочки, внучки Дідуся
Мороза, щоб усі цьому повірили!
Мачуха:
Йди, доню, йди! Покажи, чому я тебе вчила!
Графиня 1:
А ось і я, Снігуронька мала!
Я прийшла до зали в цей час, щоб розважити всіх вас!
З святом хочу привітати, круг ялинки танцювати!
Король:
Щось на Снігуроньку ти не дуже схожа. Зараз наші діти тебе перевірять!
Ведуча:
Давайте заспіваємо найулюбленішу пісню нашої Снігурочки!
Виконується пісня "Розкажи, Снігурочко" (Додаток).
Графиня 1:
Ах, так, урвався мій терпець, коли ж прийде цьому кінець,
Мене зуміли ви розкрити, матусю, що мені робити?
Мачуха:
Іди сюди, скоріш до мами!
Кличе другу доньку.
Спробуй долі, моя кралю!
Ти – моя остання надія, старайся виступить, дитино!
Графиня 2:
Я – Снігурочка маленька, дуже вправна й розумненька,
Мене матінка навчала, щоб Снігуркою я стала,
Ой, не те щось я кажу – із Морозом я дружу,
Він в Лапландії живе, всім привіт великий шле!
Ведуча:
Зараз наші діти загадають тобі чарівні загадки і перевірять, чи справжня ти
Снігурочка!
Виконуються музичні загадки (Додаток).
Графиня 2:
Мамо! Загадок не знаю, що Снігурочка співає,
Хто я є – всі зрозуміли, нашу хитрість розкусили!
Мачуха:
Вибачте, не будемо більше ваше свято ми псувати, тож дозвольте нам на святі
разом Новоріччя зустрічати!
Ведуча:
Вас прощаємо ми щиро у святковий дивний час,
Залишайтесь в нашім колі, мандрувати далі час!
Сторінки книги полистаємо, загадку другу відгадаємо:
Що за дівчинка маленька, губки ніжні, червоненькі,
Личко, наче сніг біленький, мачуха лиха, не ненька,
В ліс дрімучий заманила і у хащах залишила!
Діти:
Білосніжка!
Білосніжка виходить із-за ялинки і спить на стільчику.
Принц:
По ліску вона блукала і до гномів потрапляла,
З ними гралась, веселилась і назавжди подружилась,
Але спить чарівним сном, розчаклуємо разом!
Принц грає на трикутнику. Під музику Білосніжка прокидається.
Білосніжка:
Дякую вам, любі діти,
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Що від сну змогли звільнити,
А скажіть, веселих гномів не було на святі?
Мабуть, скарби новорічні шукають завзято!
Вам за вашу доброту дарую веселу гру!
Виконується пісня-гра "Білосніжка і діти".
Білосніжка:
Щоб Снігурку відшукати, треба добре міркувати,
В країну хвилинок й годинника йдіть,
Там зможете друзів ви вірних зустріти!
Ведуча:
Чи довго блукали, чи довго ішли,
В країну чудову нарешті прийшли.
Годинник керує, хвилинки спішать,
Бо скоро їм час Новий рік зустрічати!
Виконується танець хвилинок під музику "Ха-фа-на-на".
Годинник:
За порядком я слідкую, і хвилини всі рахую,
Новий рік сюди іде, щастя всім нам принесе!
Подарунків повен міх – так ведеться споконвік!
Хвилинка 1:
Знаємо ми таємницю, що Снігуронька в темниці:
Її злодії зловили і до скрині посадили!
Хвилинка 2:
Якщо не визволить її, то всі зупинимо ми лік,
Не буде щастя чарівного – і не настане Новий рік!
Ведуча:
На болоті в темних хащах ( не турбуйте їх нізащо)
Злі розбійники живуть, чорні справи там ведуть!
Виконується танець розбійників.
Розбійник-отаман: Кого це по лісу так пізно несе, хто нас не боїться, сміливо іде!
З розбійниками вам не варто жартувати,
У нас пістолети і шаблі завзяті!
Розбійник 1:
Що за свято? Що за радість без розбійників лихих?
Тут зібралися на свято, а про нас забули всі?
Розбійник 2:
Розбійники в країні казок хазяйнують,
Дороги-шляхи усі контролюють,
Казкові екіпажі зупиняють,
І все, що цінне, звичайно, відбирають!
Розбійник 3:
Снігурку вашу ми забрали,
І в темнім лісі заховали,
Бо без красуні ваше свято
Не цікаво святкувати!
Ведуча:
Щоб розбійників здолати, Котика потрібно гукати,
В лісі добрий Кіт живе і поради всім дає!
Колискову заведе – враз засне у лісі все,
І герої злі, лихі стануть добрими у сні!
Під колискову пісню заходить Кіт-муркіт, підходить до кожного з розбійників – і вони засинають.
Розбійник-отаман: Що за чудо-чудеса, сон усіх нас огортає,
Зла не хочемо робити, обіцяєм в мирі жити,
Кіт в чоботях чарівний, що за диво ти зробив?
Кіт:
Я, мур-мяу, Чорний Кіт,
Всім гостям я шлю привіт.
Танцювати полюбляю, плавно спинку вигинаю,
Бо відомий я артист – в Лукомор’ї танцюрист.
Щоб розбійників здолати, кашкою слід їх годувати!
Пригощайтесь, друзі милі, бо голодні всі були,
А як трішечки поїли, стали добрими усі!
Розбійники удають, що їдять кашу.
Розбійник 1:
Більш не будемо ми злими, вибачте ви, діти, нас!
Вам Снігурку повертаємо, із полону відпускаємо!
Ведуча:
Все на нашім святі гарне, ось Снігуронька іде,
Бо без неї сумно дітям, вона радість всім несе!
Під музику заходить Снігуронька.
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Снігуронька:

Дід Мороз:

Снігуронька:

Ведуча:
Дід Мороз:
Снігуронька:

Ведуча:

Дитина:

Дитина:

Дитина:

Дід Мороз:
Снігуронька:

Ведуча:

Я – Снігуронька новорічна, Королевою всі звуть.
І пташата, і малята – всі мене у гості ждуть.
Я люблю віконця діток візерунком прикрашати,
Хочу з вами круг ялинки Новоріччя відзначати.
Дуже дякую за поміч. По казках ви мандрували,
Ваша дружба і відвага зло у казці подолали.
Та не будемо сумувати, бо святкова в нас пора.
Дідуся потрібно кликать вже на свято, дітвора!
Я іду бадьорим кроком!
З Новим роком! З Новим роком!
Всіх, хто в залі, я вітаю,
Всім я радості бажаю!
Стану з вами під ялинку,
Під ялиночку-зоринку!
Я вітаю з святом всіх:
І дорослих, і малих!
Я люблю все білим снігом,
Ніби сріблом, прикрашати.
А сьогодні з дітлахами
Хочу свято відзначати!
Чекали ми на вас, любі гості, щоб з вами повеселиться і ялинку нашу засвітити!
Ялинко, ялинко, вогні засвіти –
Малята у гості до тебе прийшли!
Один, два, три – сяй, ялиночко, гори!
Не впізнати ялинку в залі,
Не така росла в ліску!
Там вітри її гойдали,
Запорошені в сніжку!
А тепер вже сяє в залі –
Цю красуню не впізнати.
Дідусеві вірші діти
Дуже хочуть прочитати!
Діти читають вірші Дідові Морозу.
Сніг іде, сніг іде, всі стежки замело,
Все у білі убралося шати –
Біле поле і ліс, біле місто й село,
Білих вулиць уже не впізнати!
Біла казка довкола, це казка жива,
Під ногами іскряться сніжинки,
А зима висіває сніжок з рукава
І сріблом обсипає ялинки!
Рік Новий крокує гордо,
Йде з дарунками до нас,
Тож ми хочемо сьогодні
Побажати в добрий час,
Щоб було добро у хаті
Та лунав дитячий сміх,
Щоб усі були веселі
І везучі цілий рік!
Ваші вірші і пісні – все сподобалось мені!
В красунечки-ялиночки
Зелена кожна гілочка,
Ялинку розглядаємо,
Зі святом привітаємо!
Дід Мороз, ставай до нас,
В Новорічний славний час,
Дзвінко пісню заведемо,
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Хороводом всі підемо!
Виконується хоровод з Дідом Морозом.
Ведуча:
Королева Снігова в гості завітала,
І зимові ігри всім дітям дарувала!
Проводиться гра з Дідом Морозом.
Дід Мороз:
Ну, що ж, мої діти, і прощатись час настав –
Ми з Снігуронькою йдемо далі: в нас іще багато справ!
Дитина:
Ой, Дідусю, ой, Морозе, не спіши, побудь іще –
Ми якраз розвеселились, а прощатись час уже!
Залишись, ми дуже просимо, на хвилинку, хоч на дві,
Ти ж забув роздати подарунки для всієї дітвори!
Дід Мороз:
Ой, діти, не дивуйте, вже старий, напевно, я,
Та мені не нагадала навіть внучечка моя!
Снігуронька:
Діду, а де твій мішок?
Як спішили до діток: ти усе спішив, спішив
І в хатинці залишив!
Дід Мороз:
В мене друзі є малі – і веселі, й чарівні,
Зараз посохом я стукну – завітають враз вони!
Під музику з’являються герої казок або символи року і
допомагають нести мішок з подарунками (текст за вибором муз. керівника).
Дід Мороз:
Дякую вам, казкові герої, за даруночки на свято –
Буду я дітей вітати, подарунки роздавати!
Снігурочка:
От і все, мої хороші – у дорогу нам пора!
Бо на нас давно чекає гамірлива дітвора!
Дід Мороз:
Діда ви не забувайте, рік мине – і ми до вас
Знов прийдем в добрий час!
З Новим роком, дітвора, щастя, радості, добра!
Ведуча:
З Новим роком, любі друзі,
Я усіх вітаю вас!
Щоб і в щасті, і в здоров’ї
Відтепер ішов ваш час!
Хай здійсняться ваші мрії
Всі у цьому році!
Хай всміхається вам доля
На кожному кроці!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

Програш.

У садку на карнавалі Новий рік зібрав малят,
Зустрічати гарне свято – найчудовіше зі свят.
Радо ми усіх стрічаємо, хто у гості завітав,
Разом з ними починаємо наш веселий карнавал.
Діти виконують 3 ковзні оплески, 2 пружинки, 3 притупи і знову 2
пружинки.
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2.

1.
Приспів:
2.
3.

1.

Приспів:

2.

Тут немає місця сваркам, а звучить веселий сміх –
У садку сьогодні свято, Новий рік зібрав усіх.
Радо ми усіх стрічаємо, хто у гості завітав,
Разом з ними починаємо наш веселий карнавал.

У карету сіли ми: в казку вирушаємо,
Всіх запрошуєм на бал – свято починаємо,
Казко, казко, свято подаруй
І біля ялиночки всіх дітей здивуй.
Із мишей зробився кінь, з гарбуза карета,
Я у сукні чарівній, де ж ти, принце, де ти?
Черевички з кришталю фея дарувала,
Щоб принцесою була, з принцом танцювала.

Хмарка дружить з дощиком,
Квітка дружить з горщиком,
Жабенятко – з річкою,
Я дружу з сестричкою.
Вірна дружба, як добре, що є,
Хто шукає її, той знайде.
Добре, коли з тобою є друг –
Ти щасливий і радість навкруг.
Місяць дружить з зіркою,
Яблучко – із грушкою,
Сонечко – із бджілкою,
Я дружу з краплинкою.
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В свято ніжне, чарівне
Відбуваються дива,
І на поміч до дитини,
Добра фея поспіша.
Скаже теплі всім слова –
Скільки сміху і тепла,
І всім подорож до казки
Подарує вмить вона.
Щоб не трапилось біди,
Не чекай, зови сюди.
Чарівниця допоможе,
Заклинання лиш скажи.

1.

Приспів:

2.

1.

2.

У легкому танці кружляє вона,
Танцює казково цариця Зима,
Ступає легенько на чистий сніжок,
І сріблом іскриться її кожушок.
І білі коси на білих плечах,
І зорі небесні горять у очах,
У білому танці кружляє вона,
Чарівна і ніжна цариця Зима.
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Хор 1:
Соліст:
Хор 2:
Соліст:
Хор 3:
Соліст:
Хор 4:
Соліст:

Хор 1:
Соліст:
Хор 1:
Хор 2:
Соліст:
Хор:
Хор:
Соліст:
Хор:
Хор:

Соліст:
Хор:

Виконується у формі діалогу між дітьми і солісткою.
Розкажи, Снігурочко, де була? Як доріжку до садка ти знайшла?
На печі я їла пиріжок, мама привела мене у садок.
А ти нам даруночки принесла, бо чекає дуже їх дітвора?
Та чого ви хочете, дорогі, я візьму даруночки всі собі.
А чи віршик вивчила, ти дівча, подивись ялиночка як сія?
Та не хочу вчитися, ще мала, хочу вийти заміж за короля.
А Дідусь Мороз де, ти нам скажи і до нього стежечку проложи?
Хочу під ялинкою засинати, тільки вас я прошу не зачіпати.
Укінці героїня ніби засинає під ялинкою.

Вся вона сіренька, розміром маленька,
В нашій хаті тиша, хто це, звісно?
Гриша.
Та, ні миша.
Хмуро між дубами клацає зубами,
Весь замерз і змовк,
Хто це, діти?
Кріт.
Та ні, вовк.
По лужку літає, мед смачний збирає,
Працьовита вся, звуть її?
Пила.
Та ні, бджола.
З вовчиком гуляє,
Зайців полюбляє,
Хитра витівниця,
Хто вона?
Рушниця.
Та ні, лисиця.
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1.

Приспів:

2.

Приспів:
3.

Скільки вогників, зірок на ялинці сяє,
Діти йдуть парами по колу.
З Новим роком дитсадок нас усіх вітає.
Діти кружляють човником за годинниковою стрілкою.
Круг ялинки в’ємося, мов живий віночок,
Кружляють, беручись під праву руку.
У долоньки б’ємо, ведемо таночок.
Виконують 2 оплески і пружинку.
Дід Мороз, червоний ніс, вже прийшов на свято,
Діти йдуть парами по колу.
Подарунки він приніс і казок багато.
Діти кружляють човником за годинниковою стрілкою.
Повторення рухів.
Під ялинкою зайці, білка веселиться,
Діти показують вушка і присідають, пружинячи коліна до низу.
Кіт вусатий в колі цім, вовчик і лисиця.
Діти виконують нахили тулуба праворуч і ліворуч.
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СЦЕНАРІЇ ВЕСНЯНИХ
СВЯТ
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ЗДРАСТУЙ, ВЕСНЯНОЧКО!
Для дітей 3-4 років
Мета: формувати у дітей уявлення про весну як пору року, про зміни у природі навесні, про
особливості свята 8 Березня; навчати дітей виконувати нескладні ролі, танці, пісні, удосконалювати
музично-естетичні навички дітей; створити святкову радісну атмосферу в дитячому колективі,
виховувати в дітей любов до природи, довкілля, до рідних людей – мами, бабусі, інших членів своєї
родини.
Наочне оформлення: декорація весняного гаю, пеньочок, імітація струмка, квіткових галявин,
кольорові кульки, імітація весняних дерев, струмочків.
Музичне оформлення: вільний добір українського зимового фольклору, мелодій із дитячих
мультфільмів, записи звукових ефектів (шум вітру, рипіння снігу тощо).
Обладнання: квіти, хустинки, брязкальця, стіл, два стільці, різноманітні дитячі іграшки, кошики,
костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: великий віночок, дитячі малюнки (подарунки для батьків).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші. Батьківський комітет групи має наперед подбати про цукерки для дітей.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Весна; діти – проліски, струмочки, Сонечко, двоє каченят (діти 4-5
років), Кошеня, квіти, метелики.
ХІД ЗАХОДУ
Любі діти! Гості наші!
Знову нас весна зібрала
Й по секрету розказала,
Що чарівність її – від мами!
А тому всі мами пригожі,
Бо на весну чимось схожі.
Будемо матусь вітати
З березневим славним святом!

Ведуча:

Діти:
Сніжок на сонці тане, повітря запашне,
Сьогодні в мами свято – велике, весняне.
2:
Весною так буває у році тільки раз
Таке чудове свято у мами і у нас!
3:
Добре знають діти, великі і малі,
Від усіх найкраща мама на землі!
4:
Мамі заспіваємо радісних пісень,
Маму привітаємо у жіночий день!
Виконується пісня "Дорога матуся" (Додаток).
Ведуча:
Любі малята, бачите, яке чудове свято принесла нам красуня-весна! Здається
мені, що нам потрібно обов’язково запросити її на гостину.
Сипнула Зима наостанку сніжинки свої крижані,
Раніше приходять світанки, зробилися довшими дні,
Скоріш, люба Веснонько, до нас прибувай,
Щоб знов зазвучав соловейками гай!
Під музику з’являється Весна.
Весна:
От я й прийшла до вас, малеча мила,
Чекали й дочекалися мене!
Уже сніги довкола розтопило
Моє ласкаве сонце весняне.
А сонцю допоміг мій теплий вітер:
Він з березнем прилинув навесні.
І я сьогодні принесла вам квіти –
Мої найперші проліски ясні.
Ведуча:
Квіти – проліски ясні –
Прокидайтеся усі,
Мам зі святом привітайте,
1:
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Із весною закружляйте!
Під музику Весна і проліски виконують таночок зі штучними квітами.
Весна:
Проліски білі зустріли Весну,
Першими ліс пробудили від сну!
Пролісок 1:
Я – перша квіточка весни, я – пролісковий цвіт.
Я пережив зимові дні і знов з’явивсь на світ!
Пролісок 2:
У мене очі голубі, такі, як неба синь.
Росту між кленів і дубів, люблю і сонце, й тінь!
Пролісок 3:
Зелені рученьки мої листочками зовуть,
Я полюбив лісі, гаї – живу я здавна тут!
Виконується пісня "Пролісок" (Додаток).
Ведуча:
Дякуємо тобі, Веснонько, що ти завітала до нас на свято, діти довго чекали на
тебе – і їм дуже хочеться з тобою погратися!
Весна:
Бачу, що ви раді моєму приходу, що ж, я з вами залюбки пограюся. Діти,
подивіться, який чудовий віночок я сплела на свято. Він не простий, а чарівний, бо дуже любить
гратися з дітками.
Проводиться гра "Віночок", рос. нар. мелодія. Під музику дітки стають у коло і передають віночок
по колу. Коли музика припиняється, Весна запрошує дитину з віночком покружляти з нею в колі,
а інші дітки плескають у долоні.
Ведуча:
Веснонько, дякуємо тобі за чудову гру! Послухай, будь ласка, які чудові вітання
наші діти приготували для любих і дорогих матусь!
Діти:
1:
Із чудовим святом, із кінцем зими
Любу нашу маму привітаєм ми.
2:
Хай на небі сяє сонечко привітне –
А на личку в мами хай усмішка квітне!
3:
Свято настає – у садку весна,
Радісно вітає наших мам вона!
4:
Матусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму
І щічки погладжу, ти знаєш, матусю,
Як дуже тебе я люблю!
Весна:
Дуже гарні вітання, які молодці ваші малята! Вміють маму шанувати! А про
мене ваші діти пісеньку знають?
Ведуча:
Ми усі у гай підемо, хороводи заведемо –
Весну привітаємо, пісню заспіваємо!
Виконується хоровод "Весняночка" (Додаток).
Ведуча:
Весна приходить з ласкою,
Та зі своєю казкою.
Махне барвистим рукавом –
Сміються проліски кругом.
Вже тане сніг, іде весна,
На маму схожа чимсь вона,
А їй струмочки весняні
Співають радісні пісні!
Весна:
Де ж мої малі синочки,
Звуть їх просто всіх – струмочки,
Розмивайте кволий сніг
І біжіть на свято всі!
Мають вони стрічечки,
Сяють барвами весни!
Виконується танець весни і струмочків, муз. А. Журбіна.
Струмок 1:
Я – струмочок гомінкий, я сонечку рідня,
Біжу скоріше у садок, на свято хочу я!
Струмок 2:
Кого у лісі зустрічаю, усіх з весною привітаю!
Струмок веселий я, прудкий, і шлях у мене нелегкий!
Струмок 3:
Дзвінко пісеньку струмок співає:
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"Я люблю тебе, мій рідний краю!".
Як струмочки потечуть, птахи спів свій розпочнуть,
Бо дзвінкі їх голоси привітання шлють весні!
Весна:
Дорогі друзі, а ви знаєте, що весною стає весело і шумно від дзвінких
струмочків, від шелесту листочків, від гомону пташок. От і сьогодні на свято я принесла вам веселі
інструменти і хочу, щоб ви заграли на них.
Виконується гра на музичних інструментах (за вибором музичного керівника).
Ведуча:
Послухайте, шановні гості, якими маленькими помічниками ростуть наші дівчатка
і хлопчики для своїх матусь.
Хлопчик:
Я – маленький помічник, все робити вдома звик,
Підросту і, будьте певні, що господар буде з мене!
Дитина:
Устаю раненько, підмету чистенько,
Ще до матінки скажу: "Відпочиньте, ненько!".
Дитина:
Посуд я помию, гарно стіл накрию,
Тільки борщ зварити сам я ще не умію!
Дитина:
В нас дівчата – не ледачі, роботящу мають вдачу –
Вміють прати, вишивати та ще й пісеньку співати.
Виконується сольна пісня "Настя-куховарка".
Ведуча:
Чудове свято у весняний день,
І повний зал жаданих тут гостей.
На святі сумувати не годиться,
В гру із мамами пограємо,
Будемо веселиться!
Проводиться гра з мамами, "Дитяча пісенька". муз. Ю. Слонова.
Ведуча:
Діти, подивіться: на наше свято завітали дорогі і милі бабусі, яких ми любимо і
поважаємо. Вони віддають усе своє тепло, турботу і любов онукам. А як ніжно називають діти своїх
бабусь: і сиве сонечко, сиза ластівка, бабуня-солодуня. Онуки і діти тягнуться до них за зернами
мудрості, люблять і поважать їх у родині. І сьогодні для вас наші вітання, щирі слова подяки за
турботу і увагу від маленьких онучат.
Діти:
1: Бабусю нашу любимо, велика дружба в нас,
Із доброю бабусею нам весело весь час!
2:
Про це багато знаємо ми віршів і пісень
І саме про бабусеньку співаємо в цей день.
3:
Відводить нас бабусенька раненько у дитсад,
А ввечері пампушечки пече для онучат!
4:
Рідні бабусі – ми, ваші внучата,
Радісно з вами нам свято стрічати!
Ведуча:
Такі слова, такі вітання, такі сердечні побажання,
Діти привітати бабусь не забувають,
У дарунок смачну пісеньку співають!
Виконується "Смачна пісенька для бабусі".
Ведуча:
Весна в гості завітала – казку нам подарувала!
Весна:
Сьогодні я для мам, малята,
Скликала з гаю каченяток,
Щоб вони казку показали
І дорогих гостей вітали!
Вони веселі і завзяті.
Вас хочуть з святом привітати.
Каченя 1:
Для мами квітів весняних
Ми хочемо нарвати,
Ось тільки сніг лежить кругом,
Тож де нам їх узяти?
Ведуча:
Та не сумуйте, каченята,
Потрібно сонечко покликати,
Щоб землю розбудить від сну,
І квітів назбирати!
Каченя 2:
Ось погляньте: зі свого віконця
Струмок 4:
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Дивиться до нас ласкаве сонце,
Весело радіє і стрибає,
Всіх жінок зі святом привітає!
Сонце:
Рано-вранці завжди прокидаюсь,
Промінцями я землі торкаюсь,
Я – яскраве Сонце золоте,
Хай для мами квіточка росте!
Ведуча:
Підвелися квіточки і росою вмили очі,
І зраділи каченята –
Кожен квіти хоче рвати.
Для матусі дорогої квіти назбираємо,
До гайочка ми підемо – танець починаємо.
Каченята виконують танець.
Ведуча:
Від чудової музики і запального таночка на весняній галявині прокинулись від
зимового сну прекрасні і тендітні весняні квіти.
Весна:
У проміннях сонця ніжних,
Край веселого струмка
Гарна квіточка кульбабка
Вже сміється з-за листка!
Ведуча:
Тільки вітер доторкнеться,
Полетить легкий пилок.
Й заведуть дівчатка-квіти
На галявині танок!
Дівчата вибігають на галявину і розповідають вірші.
Квітка 1:
Ми до сонця простягаємо
Свої ніжні пелюстки,
І голівку повертаємо
До веселих промінців.
Квітка 2:
Ми всі квіточки – красуні,
Ми ніколи не сумуємо,
Як до сонця усміхнемось,
Листям діточок торкнемось!
Квітка 3:
На нашій галявці кульбабки розквітли
І вогників жовтих засяяло світло.
Це сонечко ясне усіх нас вітало,
Промінчики щедро свої дарувало.
Квітка 4:
А далі ще дужче усіх воно гріло,
Галявина стала не жовта – чарівна –
Маленькі пушинки з кульбабок злітають,
Зі святом весни всіх жінок привітають!
Ведуча:
Щоб було красиво й гарно в нас на святі,
Метелики із квітами, ставайте танцювати.
Танець квітів- кульбабок і метеликів, муз. В. Лисенка.
Каченятко 1:
Як добре гуляти в лісі,
Збирати перші квіти у гаю.
І соловей щебече,
І тепло у садку.
Каченятко 2:
Зберемо ми для тебе, мамо,
Букетик із квіток,
Сьогодні ж свято весняне
Всіх дорогих жінок!
Ведуча:
Шановні каченята, наші малята із задоволенням допоможуть зібрати для наших
мам чудові букетики квітів і поставити їх у цю велику вазу.
Проводиться гра "Збери букетик для мами", муз. Д. Кабалевського ("Вальс Весни"). На два столи
виносять підніс з квітами і вазу, діти розташовують квіти, щоб утворилися красива композиція.
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Ведуча:
Діти, до нас на свято завітало маленьке кошеня, воно тільки прийшло в дитячий
садочок і трішки сумує за своєю матінкою, як ви колись. Кошенятко, не сумуй, а краще заспівай
пісеньку.
Кошеня:
Добре, я не буду сумувати,
Буду у садочку гарно грати.
Лише мрію стати я котом
І щоб називали співаком.
Виконується пісня "Кошеня" (Додаток).
Весна:
Так хочеться матусям усмішки дарувати,
Щоб, як чарівні квіти, мами посміхались.
Найчистішої водиці і долі побажати,
А всіх героїв казки запрошую затанцювати.
Герої весняної казки виконують таночок дружби (Додаток).
Ведуча:
Люблять наші мами квіти і яскраве сонечко.
Та найбільше в світі люблять синочків і донечок!
Працьовиті малюки теж не сумували,
Даруночки для матусь вони готували!
Діти:
1:
Подаруємо дарунки любим мама дорогим,
Побажаємо їм щастя, море радощів усім.
2:
Ми сьогодні так старались, щоб матусі посміхались,
Бо вітати наших мам – то найбільша радість нам!
Виконується пісня "Подарунок мамі" (Додаток).
Ведуча:
Ви даруночки візьміть, любим мама віднесіть,
Посміхніться, привітайте, поцілуйте, обніміть
І до серденька малого міцно-міцно пригорніть!
Діти дарують подаруночки мамам.
Весна:
З радісним святом вітаємо
Ми дорогих наших мам,
Хай весна у житті вашім панує,
Вам сонячну долю й кохання дарує!
Ведуча:
Хай щастя живе у кожній родині,
Хай мрії здійсняться у доньки і сина,
Хай буде дружною сім’я –
Дім повен радості й добра!
А дітвора для вас зростає,
Любов’ю душу зігріває!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1. Дорогу матусю з святом привітаю
І чудову пісню я їй заспіваю.
2. Квітку намалюю, щиро посміхнуся,
Маму поцілую, ніжно пригорнуся.
1. Я пролісок синенький, і перший навесні.
Сказати всім раденький: "Кінець, кінець зимі!" (2)
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2. З-під снігу мій листочок до сонця простягну,
І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. (2)

1.

Програш.
2.

Ой, стрибає сонечко по гілках, відкриває пуп’янки на листках.
Діти йдуть за Весною по колу з прапорцями.
Листя простягається після сну, і пташки розказують про весну.
Присідають з прапорцями, поступово встають і тягнуться вгору.
Діти кружляють навколо себе.
У неділю підемо погуляти, першого метелика зустрічати.
Підбігають в коло до Весни, тріпочуть прапорцями.
У садочку нашому малюки стрінуть весну радісну залюбки.
Відбігають назад спинками, тріпочуть прапорцями.

1.
Приспів:
2.

Як метеличок легенький, в фартушку своїм біленькім
Настя між столів літає, пиріжечки розкладає.
Ой яка, ой яка, гарна помічниця!
Ой яка, ой яка, тільки подивіться!
Хоч було на кухні жарко, хоч Настуся ще мала,
Та, мов справжня куховарка, пиріжечків напекла.
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1.

2.

3.

1.
2.

Принесли нам кошеня, а воно нявчить щодня,
Десь забилося у куточок, мов не котик, а клубочок.
Няв, няв, няв…
Кошенятко, кошеня, чом ти нявкаєш щодня?
І нічого не їси – ні хлібця, ні ковбаси?
Няв, няв, няв…
Хоч воно не знало слів, та його я зрозумів:
Кошеня усіх боїться, бо немає мами-киці.
Няв, няв, няв...

Дорогу матусю з святом привітаю,
І чудову пісню я їй заспіваю.
Квітку намалюю, щиро посміхнуся,
Маму поцілую, ніжно пригорнуся.
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ВЕСНЯНЕ СВЯТО "ФЕЯ ВІТАЄ МАМ ЗІ СВЯТОМ"
Для дітей 4-5 років
Мета: формувати у дітей уявлення про свято 8 Березня, про сім’ю, узагальнювати знання дітей щодо
змісту казок; , вдосконалювати навички виразного виконання віршів та пісень, ритмічних рухів під
час танцю; створити радісний, святковий настрій у дитячому колективі, навчати дітей товаришувати
одне з одним, виховувати в дітях любов до мами, почуття поваги і шанування до своєї родини.
Наочне оформлення: декорація крамниці дитячого іграшкового магазину, скриня (у якій будуть
зберігатися дитячі малюнки для батьків).
Музичне оформлення: кращі зразки дитячої класичної та фольклорної музики, сучасні дитячі пісні
про маму, бабусю, родину відповідно до програмових вимог репертуару.
Обладнання: парасолька, прикрашена квітами, кольорові хустинки (10 шт.), каструля, черпаки
(6 шт.), квіти, музичні інструменти, піддон, пиріг, кольорові повітряні кульки, ляльки, м’ячі (4 шт.),
стіл, костюми для дійових осіб.
Реквізити для ігор: мотузочки (2 шт.), картонні намистини (30 шт.), стільчик (4 шт.), фартушки
(4 шт.), косинки (4 шт.), букети весняних квітів (4 шт.).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє між дітьми ролі і доручає
вивчити вірші.
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Фея весни; діти – мотрійки, солдати, кухаренята, цукерочки,
Чебурашка, Крокодил Гена, ляльки.

Ведуча 1:

Ведуча 2:

Дитина:

Дитина:

Дитина:

Ведуча 1:

Дитина:

ХІД ЗАХОДУ
Сьогодні Восьме березня, святковий, світлий час!
Ми на веселе свято запрошуємо вас!
Прийміть вітання наші щирі,
В житті хай радість розквіта,
В добрі, здоров’ї, щасті й мирі
Нехай проходять всі літа!
У цей чудовий день малята
Вітають матусь зі святом!
Весну всі щиро зустрічають,
Для вас концерт розпочинають.
Прихились, моя матусю,
Прихились близенько –
Я скажу тобі на вушко:
"Ти моя рідненька!".
І миліша ти для мене
За усіх на світі,
І тебе я буду завжди
Берегти й любити!
Матусі наші рідні –
Найкращі з усіх мам,
Цю пісню, гарну й ніжну,
Даруємо ми вам!
Виконується пісня "Люба моя мамочко" (Додаток).
Ось нарешті веснонька прийшла
І чудове свято принесла,
У весняний, світлий час
Ми співаємо для вас!
Вам даруємо квіти і тепло,
Щоб навкруг все радісно цвіло,
Сяє даль небес ясна,
Привітає всіх весна!
Виконується хоровод "Дочекались ми весни" (Додаток).
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Ведуча 2:
Подивіться, до нашого залу прийшли молоді і добрі бабусі, які усім серцем
люблять своїх онучат, ніжно їх голублять. А дітлахи відповідають їм взаємністю. Кажуть, що бабусі
більше люблять своїх онуків, ніж власних дітей. Тож для вас найщиріші вітання від ваших онучат.
Діти:
1:
Бабусю моя люба, дорога,
Хай для тебе сонечко сія.
Назбираю в лісі квітів сон-трави,
Дорога бабусю, літ до ста живи.
2:
Зранку і до ночі трудиться бабуся,
В неї я охоче працювати вчуся,
Годі їй, старенькій, мити, підмітати –
Я сама швиденько приберу у хаті.
3:
Наймиліші, найдобріші,
Дуже любимо ми вас,
А тепер для вас, бабусі,
Пісню дарувати час.
Виконується пісня "Бабусенька" (Додаток).
Ведуча 1:
А чи вірите ви, діти, що Фея весни може прилетіти?
Не приїхати на санях, не примчатись на конях,
А, зібравшись на гостину, вирушити на хмарині,
З парасолькою в руках, прилетіти наче птах.
Звучить спокійна мелодія, з’являється Фея весни.
Фея весни:
Вітаю вас, діти, мить чудесна!
Цю парасолю вам принесла,
Як вітерець весняний піснею проллється,
Змахну парасолькою – казка почнеться!
Ведуча 1:
Спасибі тобі за слова чарівні,
В казку з собою скоріше візьми!
Фея весни:
Сьогодні іграшки чарівні
Прийдуть матусь і бабусь вітати,
Вони також колись були маленькі,
А іграшки їх хочуть здивувати.
Ведуча 2:
Хто всім настрій може підняти?
Веселі усмішки подарувати?
Треба мотрійок-подружок покликати,
Які ж вони гарні, що й не сказати!
Вони всі такі веселі, барвисті, розписні,
Раді в кожній їм оселі і дорослі, і малі!
Мотрійка 1:
Дорогі дівчатка, милі,
Хочу вам зізнатися!
Ви мотрійок полюбили,
Й ми любимо погратися!
Мотрійка 2:
У гарних барвистих сарафанах
Зараз підемо в танок,
Які в хустинки в нас барвисті –
Ми всіх звеселимо жінок!
Мотрійка 3:
Скільки радості матусі
Все дарують дітлахам,
За добро до нас і ласку
Дуже дякуємо вам!
Мотрійка 4:
Нехай життєвий обрій
Не тьмариться хмарками,
Хай завжди сяє сонце
І хай сміється мама!
Ведуча:
Ну що ж, дівчаточка-мотрійки, покажіть свої таланти!
Виконується танець "Веселий танок" (муз. за вибором музичного керівника).
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Ведуча 1:
Дуже гарно наші мотрійки танцювали і розважали всіх матусь і бабусь! А що це
за музика дивна лунає? Це якісь відомі герої до нас поспішають. Та це Крокодил Гена і Чебурашка
дарують жінкам свої вітання.
Чебурашка:
Нині свято в нас знаменне,
Ми прибігли напрямки:
Я із другом своїм Геною
У чудовий день такий!
Крокодил Гена:
З Чебурашкою удвох
Ми прийшли у дитсадок,
На гармошці буду грати,
Усіх мам поздоровляти!
Крокодил і Чебурашка виконують пісню для мам.
Ведуча 2:
Я чую якесь дзижчання? Що це таке? Схоже на звук вертольота чи пропелера? Та
це ж Карлсон завітав до нас!
Карлсон:
Я – Карлсон відомий і друг я чудовий,
Мене ви кличте, друзі, я все робити звик,
Я працьовитий вдався, справжній помічник.
Ведуча 1:
Та досить тобі вихвалятися! Наші діти теж ростуть справжніми помічниками!
Вони залюбки допомагають своїм матусям і бабусям. Ось послухай.
Хлопчик:
Ми мужчини – тато й я,
І робота в нас така,
Допоможемо мамі ми –
Посуд вимиємо самі,
От, от, ми які
З татом вдвох помічники.
1 дівчинка:
Хоч на зріст я немаленька,
В мене ручка ще тоненька,
Та робити дещо вмію:
Ось тарілочку помию,
Ось кімнату замету,
Вранці квіти поливаю –
Мамі я допомагаю.
2 дівчинка:
Я й сестра моя Наталя
Зранку мамі помагали:
Все прибрали і помили,
Та ще й каші наварили.
3 дівчинка:
Присмалилась наша каша,
Підгоріла наша каша!
А ми їли і хвалили –
Кашу ж цю самі варили.
Ведуча 2:
Наші дівчата вміють гарно жартувати, а ростуть вони справжніми хазяєчками і
приготували чудову пісню.
Виконується пісня "Хазяєчки" (Додаток).
Карлсон:
Ну, тоді все гаразд! Буду розважати вас.
Цукерочок ще гукну, з ними танець заведу!
Цукерочка 1:
Ми – цукерочки чудові, запашні і кольорові,
Дуже люблять нас усі: і дорослі, і малі.
Цукерочка 2:
Ми веселі, запашні –
Покуштуйте-но самі,
З Карлсоном ми затанцюємо
І усіх скоріш здивуємо.
Карлсон і Цукерочки кружляють, муз. Я. Табачника "Перениця".
Карлсон:
З 8 Березнем матусь іграшки вітають,
І матусю, і бабусю пирогом весняним пригощають.
Як до вас сюди спішив, кухаряток запросив.
Ведуча 1:
Гей, хлоп’ята-кухарята, привітайте мам зі святом!
Кухарятко 1:
Білі шапки й фартушки,
Разом ми наділи,
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Ми тепер кухарчуки,
Ми обід зварили.
Кухарятко 2:
На десерт ми вам дамо
Пирога шматочок,
Ну, а потім вас запросимо
Розпочати таночок.
Кухарятко 3:
В нас умільці всі малята,
Ми пиріг спекли до свята,
Ой, який же він рум’яний,
Смак у нього незвичайний!
Виконується жартівливий номер кухарят з пирогом, муз. Я. Табачника "Полька".
Ведуча 2:
Дякуємо, працьовиті кухарята, за чудовий пиріг, ми обов’язково пригостимо
ним усіх наших гостей! Дорогі жінки, я хочу розказати, що лад і спокій в іграшковім світі стережуть
відважні і сміливі солдатики. Вони поважають і захищають чарівних ляльок, а сьогодні хочуть
привітати всіх дівчаток зі святом.
Солдат 1:
Я – солдатик дерев’яний,
Бравий командир,
Маю довгу гостру шаблю
І новий мундир.
Солдат 2:
Варту з ночі до смеркання,
Нам доводиться нести,
Лялечки-красуні наші,
Захищаємо вас ми.
Солдат 3:
Я хочу привітати теж
Дівчинку одну.
Скажу вам по секрету,
Що з нею я дружу.
Солдат 4:
А мою подругу
Марійкою звати,
Я теж подарунок
Приніс їй на свято.
Солдат 5:
Так будьте дівчата
Красиві і милі,
А зараз прийміть
Нашу пісеньку щиру!
Виконується пісня "Подружилися" (Додаток).
Ведуча 1:
Що ж, зараз наші хлопчики доведуть, що вони справжні мужчини.
Проводиться гра "Браслет для матусі". Під музику хлопчики нанизують на мотузочку раніше
виготовлені картонні намистини і зав’язують вузлик.
Проводиться гра "Одягни подружку і привітай зі святом". Під музику на стільчики, обличчям до
батьків, сідають дівчата, а хлопці одягають їм фартушок,
косинку та дарують букет весняних квітів.
Ведуча 2:
Ой, яке чудове свято, лялечок у нас багато!
Пісню як почули всі,
На гостину враз прийшли!
Лялька 1:
Погляньте, ляльки ми гарненькі,
Яке вбрання в нас чепурненьке.
Ми слово "мама" вимовляємо,
Зі святом всіх жінок вітаємо.
Лялька 2:
Ми на свято так чекали:
Готували всі наряди,
Гарні банти зав’язали,
Щоб на сцені виступати.
Лялька 3:
З нами весь садок стрічає
Щасливе свято навесні,
Й працівникам його бажаємо,
Краси і вічної весни.
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Лялька 4:

Ой, немало справ я мала:
Рано-вранці хутко встала,
До дитячого садка ляльку виряджала.
Гарно з милом її мила, заплела косички,
Вишиванку їй наділа ще й гарну спідничку.
Все оглянула до діла, ну ходімо, дочко,
Тільки знай, що будь слухняна й охайна в садочку.
Лялечки, ви закружляйте, наше свято прикрашайте!
Виконується пісня-танець лялечок (Додаток).
Знову музика чарівна лунає –
До нас Фея весни в садок прилітає!
Як гарно іграшки жінок зі святом привітали!
І ось чудова мить настала:
Змахну парасолькою – і у весняний час
Сюрпризом і піснею здивують діти вас!
Я у місяця світла попрошу,
Хай горять промінці золоті,
Лиш для тебе, матусю хороша,
Ясна зірка в моєму житті.
Я зберу все тепло на планеті,
І тобі, моя мамо, віддам.
А тому не тримаю в секреті –
Ти найкраща з усіх в світі мам!
В родині щасливій я проживаю,
Любов і турботу від рідних я маю,
І щиро признатися хочу всім я:
Як добре, що в мене щаслива сім’я!
Справді, всі попрацювали чудово –
Виготовляли дарунки казкові,
Та не забудьте, як дарувати,
Маму свою від душі поцілувати.
Діти дарують матусям дитячі малюнки.
Бажаємо вам щастя, добра і любові,
Будьте щасливі, будьте здорові.
Щедрі на ласку, на добро багаті,
Хай буде радість на серці і в хаті.
Хай завжди діти вас поважають,
Хай у родині печалі не знають,
Ну, а в душі хай буяє весна,
Ніби всі мами, завжди чарівна!

Ведуча 1:
Ведуча 2:
Фея весни:

Дитина:

Дитина:

Дитина:

Ведуча 2:

Ведуча 1:

Ведуча 2:

МУЗИЧНІ ДОДАТКИ

1.
2.
3.

Люба моя мамочко, я тебе кохаю,
Пісеньку весняну я тобі співаю.
У віконце сонечко ніжно заглядає –
Золотистим сяєвом маму зігріває.
Для матусі квіточки гарно намалюю –
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На весняне свято я їх подарую.
Пісня-хоровод

1.

Програш:
2.

1.
Приспів:
2.
Приспів.
2.

Дочекались ми весни, просинаються ліси,
Весело пташки співають, джмелики нектар збирають.
Діти йдуть по колу, один за одним: у хлопчиків – штучне зелене листя, у
дівчаток – один весняний букетик.
Діти прикладають листя до букетика і кружляють.
Шпаки ходять по садках і збирають там комах,
Вже прийшла до нас весна, і квітуча, й запашна.
Хлопчики на місцях виконують пружинку, а дівчата підходять в коло до
Весняної Феї.

В мене бабуся, бабусенька рідненька,
Молода і гарна, зовсім не старенька.
Ой, як добре нам, зовсім не старенька,
Любимо бабусю ми всім своїм серденьком.
Вранці бабця, як спортсмен, бігає по парку,
Ну, а потім залюбки робить фіззарядку.
Весь будинок бабцю знає й поважає,
Бо вона так гарно й швидко все встигає.
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1.

2.

3.

Хлопчики:

Дівчата:

Ми хазяєчки маленькі: ми гарненькі, чепурненькі,
Вміємо мамі помагати, дуже гарно прибирати.
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, дуже гарно прибирати.
Ми чистенько підмітали, гарно пил повитирали.
А коли ми посуд мили, дві тарілочки розбили.
Ой, йой, йой, ой, йой, йой, дві тарілочки розбили.
А сьогодні в мами свято, в неї є турбот багато.
Всю роботу ми зробили, щоб матусі відпочили.
Ось так, таки, так, гарно відпочили.

1. В нашій групі всі гарненькі,
Ой, дівчата веселенькі,
Всі вони чудові пані: і розумні, і слухняні.
У садочку подружитись час,
Поєднала міцна дружба нас.
1. Гарно вміємо танцювати
І в оркестрі добре грати,
А тепер в святковий час,
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Де даруночки від вас?
У садочку подружитись час,
Поєднала міцна дружба нас.
2. Даму серця зустрічаю
І букетом привітаю,
Ви такий галантний, друже,
До вподоби мені дуже.
У садочку подружитись час,
Поєднала міцна дружба нас.

Хлопчики:
Дівчата:
Разом:

Пісня-танець

Ми народ веселий – ляльки: подивись, подивись,
Як по колу ми танцюємо, покрутись, покрутись.
Сукні без кінця міняти нам не лінь, нам не лінь,
Так весело любим гратись, дін-ділінь, дін-ділінь.
2.
В мисці хлюпатися можемо сотні раз, сотні раз,
Засинати й прокидатись кожен час, кожен час,
Тістечка смачненькі їсти хоч щодень, хоч щодень,
З святом весни всіх вітаємо, дін-ді-лень, дінь-ді-лень.
Опис рухів:
Під вступ 6 дівчаток-лялечок на прямих ніжках обходять коло і стають на одну лінію,
обличчям до глядача, прямі руки вздовж тулуба.
1 фігура:
1-2 такти. Ляльки виконують одночасно пружинки ліворуч і праворуч.
3-4 такти. Виконують один оберт навколо себе через праве плече.
5-6 такти. Струшують двома руками, ніби поправляючи сукню.
7-8 такти. Піднімають дві ручки та імітують ними гру в дзвоник.
2 фігура:
1-2 такти. Імітують вмивання у мисці, нахилившись вперед і миючи личко.
3-4 такти. Прикладають дві ручки під праву щоку і потягуються-прокидаються.
5-6 такти. Почергово торкаються до рота долонями то правої, то лівої руки.
7-8 такти. Посміхаються і широко розводять дві руки перед собою.
1.
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ВЕСНЯНА РОЗВАГА "МУХА-ЦОКОТУХА НА ВЕСНЯНІМ СВЯТІ"
Для дітей 5-6 років
Мета:, поглибити знання дітей про навколишню природу, про свято 8 Березня, казкових персонажів;
створити радісну, святкову атмосферу в дитячому колективі, удосконалювати творчі навички дітей;
виховувати в дітях любов до своєї родини.
Наочне оформлення: декорація хатки Мухи-Цокотухи, самовар, бублики, чайні прибори, цукерки,
печиво, "золотий" карбованець, стежинка, декорація весняного лісу.
Музичне оформлення: кращі зразки класичної та фольклорної музики весняного циклу відповідно
до програмових вимог, пісні "Мама", сл. і муз. В. Кириченка, "Матуся", сл. і муз. Ю. Михайленка.
Обладнання: кольорові повітряні кульки, музичні інструменти (молоточки, гармошка, трикутники,
бубони), букети квітів (10 шт.), модні капелюхи (6 шт.), дзеркало (1 шт.), саксофони (3 шт.),
скрипочка (1 шт.), вудка, сітка.
Реквізити для ігор: штучний посуд (2 набори).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші.
Дійові особи: дорослі – Ведучі, Весняночка; діти – Муха-Цокотуха, бджоли, джмелі, жуки-сонечка,
Сороконіжка, комарики-гусари, Павук-злодій, коники, жуки-усачі.
ХІД ЗАХОДУ
Ведуча 1:
Матуся! Чи є в світі людина рідніша за неї? Вона найніжніша і найщиріша.
Подивіться в матусі очі – це погляд добра і любові. Як їх не любити, як не шанувати! Напередодні
свята 8 Березня я хочу привітати всіх мам, бабусь і дівчаток зі святом Весни і побажати веселого
настрою, міцного здоров’я, теплих сонячних променів і щасливих усмішок.
Діти по черзі:
1: Мамо! – яке чудове слово.
З дитинства нам відомо,
Що мама – найдорожча,
Що мама – найдобріша.
2: Що ненька, наче квітка,
Усіх найкрасивіша.
Немов чудова казка
Її чарівна ласка,
Ночі недоспала –
Сон мій берегла,
Ніжне своє серце
І тепло дала.
3: Мама – це сонце, трава і земля,
Мама – це ластівка рідна моя,
Мама – це ласки і ніжності мить,
Мамо! Без тебе мені не прожить.
4: Сьогодні для мам гарна пісня лунає,
І кожен із нас мамі шану складає,
– Спасибі рідненькі, – говорять вам діти,
За те, що ви є, наші мами, на світі!
Виконується пісня "Склали пісеньку" (Додаток).
Ведуча 2:
Рідні наші матусі! Ми всі дуже схвильовані сьогодні! Наші діти з таким
нетерпінням чекали цього чарівного свята і підготували для вас святковий весняний концерт!
Діти:
1: Іще в полях біліє сніг
І спить озимина,
Та вже струмок з гори побіг –
До нас прийшла весна.
2: А над землею тут і там
Лунає спів пташок,
Сьогодні ж – свято наших мам
І свято всіх жінок!
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Ліс пробудився, звеселився,
Бо настає уже весна:
Зелена травка на узліссі
Торішнє листя підійма.
4: Іде весна – пора цвітіння,
Усе навколо оживає,
І землю сонячне проміння
Мов ниточками прошиває!
Виконується танець з букетиками квітів "Весна-красна".
Весела, гарна, кучерява
Маленька панночка – Весна,
Біжить, сміється, сіє трави,
І пісня ллється голосна!
По всіх усюдах пісня лине,
Усе пробуджує від сну.
І всі комашки, і рослини
Вітають дівчинку – Весну!
Ой, Весно-красна, що ти нам принесла?
А про це дізнаєтесь, коли зі мною пограєтесь!
Виконується веснянка " Що ти нам, весно, принесла?".
А тепер відгадайте мої загадки:
Що росте весною вниз головою? (Бурулька)
Які квіти перші зацвітаю навесні? (Першоцвіт)
Котра пташина перша з вирію повертається? (Ластівка)
Що в народі кажуть про весняний день? (Що він рік годує)
Гарно діточки співали і загадки розгадали,
Чим нас можеш здивувати, щось цікаве показати?
Спершу я у гай піду, перші квіти там знайду,
Щоб усіх жінок на святі із весною привітати,
Щоб посмішка на вашому обличчі,
Як сонечко, сіяла повсякчас,
І щастя весняного побажаю,
Щоб мрії всі збувалися у вас!
Весні спасибі, що дарує нам
Таку красу – цей першоцвіт із гаю,
Хай квітнуть проліски для наших мам –
В цю пору завжди свято в них буває!
Хочу ще гостям й малятам
Диво-казку дарувати,
Про Муху-красуню одну,
Що колись проживала у цьому краю!
Ось там у теремочку
Жила Муха під листочком.
Мала Муха гарну вроду,
Поважала стиль і моду!
Я – Муха невеличка, маю я сучасні звички,
Не дивлюся на природу, поважаю дуже моду.
Маю смак я естетичний, капелюх в мене незвичний –
До Мілана як літала, от там я його придбала.
"Ах яка вона красуня", – всі навкруг шепочуть
І такими модницями стати дуже хочуть.
Виконується пісня Мухи-Цокотухи.
Так наші дівчата не відстають від міланської моди!
Не вірите? Зараз вони це продемонструють у таночку.
Виконується таночок дівчат і Мухи-Цокотухи.
Муха чепуриться перед дзеркалом.
Муха на моду грошей багато витрачала,
3:

Весняночка:

Хлопчик:
Весняночка:
Веснянка:

Ведуча 1:
Весняночка:

Дівчинка:

Весняночка:

Ведуча 2:

Муха:

Ведуча 1:

Ведуча 2:
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А коли не стало їх – то й засумувала,
Муха стежкою ішла, раптом грошики знайшла,
Пішла Муха на базар і купила самовар,
Солодощів накупила і додому поспішила!
Муха:
Вже весна прийшла до нас і принесла свято,
День народження зустріну весело й завзято,
Я красуня, що й казати, треба друзів всіх скликати!
Ведуча 1:
Скільки у Мухи справ, що одній їх не впоратися, їй ще потрібно всім
запрошення роздати. Тому вона попросила наших хлопчиків про допомогу: потрібно красиво
сервірувати два столики, як це роблять справжні джентльмени!
Проводиться гра "Сервірування стола". Два хлопчика сервірують стіл під веселу музику у
відповідному порядку. Якість виконання гри оцінюється.
Муха:
Молодці, ну що й казати – вмієте сервірувати,
Буду друзям дуже рада: хай сідають всі рядком
Й пригощаються чайком!
Є тут печиво й цукерки, і банани й шоколад,
І торти є, і помадки, і горіхи, й мармелад!
Ведуча 2:
До Мухи бджілки завітали, їй сонячне привітання передали!
Під музику залітають бджоли і джмелі.
Виконується пісня "Уклоніться квіточці" (Додаток).
Бджола 1:
Я – красуня-бджола,
Тобі меду принесла,
Ой, який він золотистий,
Наче сонце променистий!
Від душі тебе вітаємо,
Будь здоровою – бажаємо!
Муха:
Дякую, за стіл сідайте й чай солодкий наливайте!
Бджола 2:
Як бабусь ви поважаєте?
Любите, не ображаєте?
Діти любі, заспівайте,
Їх зі святом привітайте!
Ведуча 1:
Сьогодні Весна запросила на свято дорогих рідних бабусь. Бабуся – невтомна
бджілка: і приголубить онуків, і допоможе батькам у вихованні. Скільки життєвого досвіду вона
передає молоді. Бабуся зігріває душу онуків теплим поглядом, добрим словом, заради онуків віддасть
усе, бо справжні діти – це онуки.
Бджола 3:
Ой, бабусенько рідненька,
Чарівниченько любенька,
Твої руки золоті в невсипущому труді.
Твою працю я шаную,
Твоє серце добре чую,
Я тебе поважаю,
Усім серденьком кохаю.
Джміль 1:
Добрий день, бабусю дорога моя,
Це ж для тебе сонечко лагідно сія,
І ласкою повняться рученьки твої.
Я люблю твій голосок, теплий, дорогий!
Джміль 2:
Скільки у бабусі сонця і тепла,
Скільки в неї радості, щедрого добра.
У душі бабусі – почуттів глибінь,
А в очах бабусі – неба ніжна синь.
Джміль 3:
А моя бабусенька – лагідна і щира,
На обличчі зморшки, скроні посивіли,
А мені бабусенька казочку розкаже,
А мені бабусенька рукавички зв’яже!
Я своїй бабусі все зроблю, що вмію,
Бо люблю я дуже, як вона радіє!
Виконується пісня "Бабуся" (за вибором муз. керівника).
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Ведуча 2:

Гарно пісню заспівали і бабусь всіх привітали,
А ось щось зашаруділо, на вулиці шелестіло,
Це жуки йдуть, джентльмени,
Яка вдача в них й манери!
Жук 3:
Ми всі – жуки-джентльмени,
Вишукані в нас манери,
Чорні піджаки гладенькі,
А ще вуса в нас довгенькі.
На галявині в цей час
Концерт влаштуємо для вас!
Під музику жуки виконують музичне привітання, грають на саксофонах.
Жук 1:
Ж-ж-ж, здоров’я вам бажаємо,
Ж-ж-ж, квітами вітаємо,
Джентльмени прийшли до вас,
І встали в рядочок.
Ми хочемо щиро привітати,
І успіхів вам побажати!
Муха:
Дякую, за стіл сідайте, собі чайку наливайте!
Ведуча 1:
А ще жуки-джентльмени хочуть подружитися із нашими чудовими дівчатами і
приготували їм вітання.
Жук 2:
Дорогі наші дівчата, зі святом вітаємо,
І усякого добра щиро ми бажаємо.
А ще бажаємо вам стати подругами нам,
Щоб у групі ми не бились, а сміялись і здружились.
Ви на нас не ображайтесь,
Бо іще ми хлопчаки,
А дружити з вами будемо,
Дайте тільки підрости!
Ведуча 2:
А ось коники-стрибунці завітали
Весело Муху привітали і на скрипочці заграли.
Коник 3:
8 Березня буває на рік один раз,
Наш оркестр все буде грати,
Любі гості, лиш для вас!
Виконується пісня "Сонячний дощик".
На повторення мелодії діти грають на музичних інструментах, а коники імітують гру на скрипці.
Коник 1:
Ну й смішні тут веселинки,
Піднімуть настрій за хвилинку!
Від душі тебе вітаємо
Вдачі й посмішок бажаємо!
Муха:
Дякую за все сердечно – ваш даруночок доречний!
Коник 2:
Хто сміється, той росте,
І хвороба не бере,
Той красою весь сіяє,
Гарна усмішка все грає!
Ведуча 1:
Мами й бабусі, посмійтеся трішки,
Хай гуморески вистрибують з книжки!
Діти розповідають гуморески із родинного життя.
1.
У Марічки дивна звичка, любить все робить Марічка –
Полежати, потім сісти, потім булки з медом з’їсти,
Потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати.
Роботяща в нас Марічка, тільки дивна в неї звичка.
2.
Хлопчик:
Ой, погано ти співаєш, дівчино.
Дівчина:
Хоч погано, так довго.
3.
Ходив рак сім літ по воду. Приходить рак додому, став через поріг перелазити, розлив воду та
й каже: "Отаке горе через скору роботу".
4.
Хлопчик:
Мамо, мало пирогів!
Мама:
Та їж, ненажеро, отам на печі повна макітра!
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5.
6.

Хлопчик:
Еге, я не хочу, я думав, що нема.
Вчили мушки павука танцювати гопака.
Жодна мушка павучила, танцювати не навчила.

Л. Куліш-Зіньків
Налякав
– Що за тупіт, що за стук?
– То танцює в лісі жук.
До обіду танцював, зайця й лиску налякав,
Бо подумали вони:
– Де взялися тут слони?
Джмелики-метелики
Коник сів на квіточці і заграв на скрипочці,
Танцювали джмелики і смішні метелики.
Щебетав у лозах шпак:
– Гарно як!
– Гарно як!
Сороконіжки
Тридцять три сороконіжки приміряли босоніжки,
Літо й осінь приміряли і, нарешті, так сказали:
– Знову випав білий сніг – треба валянки для ніг.
Ведуча 2:
А он жуки-сонечка, дивіться, неначе квіточки малі,
Які красиві, ніжні, гожі вітають зі святом весняним!
Жук-сонечко 1:
Навіть сонечко радіє,
На усенький білий світ,
І вам, Мухо-Цокотухо,
Шле свій сонячний привіт!
Жук-сонечко 2:
Мій костюм у крапочку,
Маю гарну шапочку.
Сонячні дівчата
Вас прийшли вітати.
Жук-сонечко 3:
Сонечка, жуки-сестрички,
Ось принесли черевички
Із блискучими носками,
Золотими застібками!
Жук-сонечко 4:
Ми даруємо черевики,
Щоб ходила на музики
І щоб ніжки тупотіли,
І ніколи не хворіли!
Жук-сонечко 5:
Нас сонечко усіх так любить,
Ніжно пестить і голубить,
Про це лунає пісня наша,
Мелодійна і прекрасна.
Сороконіжка 1:
А я – Сороконіжка, я бігла по доріжці,
Вдягалась, поспішала – вам квітку відшукала.
Відома я артистка, чудова вокаліста –
Прекрасний голос маю, зі святом привітаю.
Муха:
Я вам, друзі, дуже рада,
Тож сідайте тут ладком,
Пригощайтеся чайком.
Ведуча 1:
Що це трапилось в хатині?
Хто прийшов на іменини?
Це який незваний гість?
Зараз він усе поїсть!
Входить Павук, виконує танець під музику, закидає вудку і ловить муху.
Ведуча:
Хто до нас із вудкою поспішає,
І на кого гачок напрямляє,
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Муха:

Павук:

Ведуча 2:

Комар 1:

Комар-гусар 2:

Комар головний:

Павук:
Комар головний:

Комар 1:
Діти:
Павук:
Комар 2:
Діти:
Павук:
Комар 3:
Діти:
Павук:

Ведуча 1:
Комар головний:
Муха:
Ведуча 2:

Ні на сонечко, ні на бджілку юну,
А на нашу Муху-красуню.
Ой, пропала, ой пропала,
Нащо я усіх скликала?
Я потрапила в біду,
Порятуйте, пропаду!
Чого мене зневажала?
Хлібом-сіллю не стрічала?
Всіх комах сюди скликала,
А про мене й не згадала?
Раптом хутко мчить до нас крихітний комарик,
І в його руці горить крихітний ліхтарик,
Цей Комар-гусар надійний вміє виручить з біди,
Він і бравий, і сміливий, і відважний – хоч куди!
Під музику крокують комарики-гусари.
Що за шум, що за гам?
Будемо допомагати:
Всіх жінок чарівних в залі
Нам, гусарам, захищати.
Свою шаблю нагострю
І злодія поборю,
Досить йому вихвалятись
І над мухою знущатись!
Як тут бути? Що робити?
Як ворогів подружити?
Треба всім чемними зростати
І нікого не ображати.
Муха сама чемності не знала!
Мене не запросила, тому в біду попала!
Щоб павука нам, діти, роздобрити,
Слова чарівні треба говорити!
Вони злість чорну, люту проганяють,
І серце милосердям наповняють.
Розтопить серце всякого сердечне слово…
– Дякую!
Ой!
Зеленіє навіть пень, коли чує…
– Добрий день!
Ой!
Якщо образив меншого брата, треба…
– Вибачте, – сказати.
Ой, вибачте мене, малята,
Не буду більше зле вчиняти.
Скрізь, де тільки-но з’явлюся,
То привітно посміхнуся!
Усмішка хай в залі звідусіль сяє,
Всім добро вона дарує, настрій піднімає!
Виконується пісня "Усмішка".
Добре впоравсь я з бідою,
Подружусь тепер з тобою.
Казці вже прийшов кінець –
Всіх запрошую в танець!
В танці дружби всі кружляйте,
Один одного вітайте,
Всі чемненько уклоніться
Та за ручки всі беріться!
Виконується хоровод "Дружба".
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Ведуча 1:
Діти:
1:

2:

Ведуча 2:

Ведуча 1:

Ведуча 2:

Ось і підійшла до кінця наша зустріч. Від щирого серця з побажаннями
вдячності і шанування до вас, шановні гості, звертаються наші діти!
Ми бажаємо довго жити,
Вам, ласкаві, ніжні мами.
Для вас зростимо ми квіти,
Щоб в житті вам лиш радіти.
"Спасибі, – вам говоримо ми знов, –
За вашу ласку і любов".
І вся весела дітвора
Вам щастя зичить і добра!
Виконується пісня "Рідне гніздечко" муз. О. Гедіке, сл. М. Познанської
Ви подаруночки візьміть,
Любим мамам віднесіть,
Посміхніться, привітайте,
Поцілуйте, обніміть
І до серденька малого
Міцно-міцно пригорніть!
Вручаються подарунки мамам.
Хай щастя біду у дім не пускає,
Хай скаже йому, що вас дома немає,
Хай радість, любов будуть завжди повік.
Бажаємо здоров’я на багато літ!
Хай роки ідуть, а душа молодіє,
Хай діти ростуть, голова не сивіє,
Хай жайвір вам пісню на щастя співає,
А радість весною в душі процвітає!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

2.

Склали ми цю пісеньку для матусь рідненьких,
Хай летить ця пісенька до її серденька.
А струмочки весняні в ріки переллються,
І найперші квіточки мамі посміхнуться.
Намалюємо сонечко і веселку дивну,
І блакитний пролісок, і весну чарівну.
Наша ніжна пісенька в серці відгукнеться,
Як почує пісеньку, мама посміхнеться.
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Швидко, швидко, у коло станьмо, діти!
Дружно, дружно, щоб весні радіти.
Діти стоять по парах, тримаючи одного віночка посередині.
Перші квіти сонячні у букет зберу я
І на святі матінці радо подарую.
Діти стають боком один до одного, беруться обома руками за вінок і хитаються.
2.
Сонце радо із нами заспіває,
Вся природа на весноньку чекає.
Хлопчики стоять на місці, виконуючи похитування, а дівчата із віночками йдуть по колу.
Перші квіти сонячні у букет зберу я
І на святі матінці радо подарую.
Діти стають боком один до одного, беруться обома руками за вінок і хитаються.
1.

1.

Я Муха-Цокотуха, непосида й говоруха!
Жду від друзів я гостинців – я ж сьогодні іменинниця!
Я ходила на базар, там купила самовар,
Буду нині вечірком частувати гостей чайком.
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2.

Я Муха-Цокотуха, непосида й говоруха!
Припасла для своїх гостей багато я смачних речей!
Я ходила на базар, там купила самовар,
Буду нині вечірком частувати гостей чайком.

1.

Синьоокий ранок грає на сопілці,
Бджоленят в дорогу наставляє бджілка:
– Де б ви не літали: чи в саду чи в лузі –
Уклоніться кожній квіточці в окрузі.

2.

А ще побажайте красного їм літа,
І багато меду подарують квіти.
– Де б ви не літали: чи в саду чи в лузі,
Уклоніться кожній квіточці в окрузі.

1.

2.

Сонце світить, дощ іде,
Хто таке ще бачив де?
Весна в гості вже прийшла,
Подарунки принесла.
Дощик з сонечком гуляв,
Парасольку дарував,
Щоб у цей весняний час
Добрий настрій був у нас.

Пісня
У кубельці, у рідненькім, тепленько пташині,
При батеньку і при неньці весело дитині.
Всюди гарно, всюди славно, всюди добрі люди.
Краще, як у батька й неньки, нам ніде не буде.
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ВЕСНЯНЕ СВЯТО "ВЕСЕЛКОВИЙ ДИВОГРАЙ"
Для дітей 5-6 років
Мета: узагальнювати знання дітей про родину, сім’ю, родинні традиції, формувати уявлення про природу,
довкілля; сприяти пізнавальній активності дітей, розвитку уваги, спостережливості, пам’яті, творчих
здібностей, формуванню основ естетичної культури; вчити дітей дбайливо ставитись до батьків, виховувати
у дітей любов та повагу до своєї родини, високі морально-етичні якості.
Наочне оформлення: декорація весняного гаю, річки, галявини, квіти у вазах, кольорові кульки,
дитячі малюнки (подарунки для батьків).
Музичне оформлення: аудіозапис пісень "Рушничок", сл. А.Малишка, "Маленька країна",
сл. і муз. І.Ніколаєва, "Пісня друзів", муз. Г.Гладкова, кращі зразки дитячих пісень про маму, бабусю,
родину за вибором музичного керівника.
Обладнання: мольберт, пензлик, весняна картина у рамці, скриня (у якій будуть зберігатися дитячі
поробки), гірлянди весняних штучних квітів (20 шт.), маракаси (10 шт.), віночки (8 шт.), гілки верби
(4 шт.).
Реквізити для ігор: обручі (3 шт.), букети квітів трьох видів: блакитні, жовті, червоні (30 шт.).
Коментар: діти заздалегідь вивчають з вихователями вірші про маму, тата, бабусю, готують
малюнки. На захід потрібно запросити родини вихованців (матерів, батьків, бабусь, дідусів).
Дійові особи: дорослі – Ведуча, Чарівниця квіткової долини; діти – дівчинка Маша, вербиченьки,
струмочки, ельфи, весняні квіти, Сонечко-художник, Соловей, ангели.

Ведуча 1:

Ведуча 2:

Діти по черзі 1:

2:

ХІД ЗАХОДУ
Діти заходять до зали, виконуючи "Український танок".
Від чистого серця простими словами
Давайте ми скажемо щиро про маму.
Кажуть, що на світі сонце найніжніше,
Та пригорне мама – і стає світліше.
Кажуть, що на світі сонце найясніше,
Та всміхнеться мама – і стає ясніше.
Кажуть, що без сонця не розквітнуть квіти,
А хіба без мами є щасливі діти?
Ні, нема нічого на землі усенькій,
Що було б рідніше і дорожче неньки.
Мама – найдорожче слово в світі.
Де б не був ти, що б не робив,
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем, відданим тобі.
В дні святкові, що на щастя щедрі,
Ми зібрались, щоб її вітати,
І любов сердець своїх маленьких
Будемо в подяку дарувати!
Матусю кохана, ти лагідна й мила,
Тепло всім даруєш і радість щодня.
Мене народила, в любові зростила,
За це тобі вдячна, безцінна моя!
До матусі лагідно, ніжно притулюся,
І забуду лихо, горе і печаль.
Наді мною ніжно сяють очі-зорі:
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То матусі добрі очі дивляться у даль.
Мамо рідна, терпелива й гарна.
Ти – єдина в світі, ти – мій оберіг.
Мамо рідна, добра і кохана,
В світ відкрила тисячу доріг!
4:
Усміхнися, моя мамо рідненька!
Засвіти в небі зірку мені,
Як же жити з тобою прекрасно,
Дихати легко, ходить по землі!
5:
Для тебе пташки заспівають,
Для тебе ця квітка у гаю,
Мов сонце, ти радістю сяєш,
Для тебе пісню починаю.
Виконується пісня для мами (Додаток).
Ведуча 2:
8 Березня – це свято наших дорогих жінок! І ми від усього серця вітаємо
вас, наші рідні, і бажаємо щастя, радості і вічної весни!
Ведуча 1:
Солодко спиться маленькому, коли поруч мама, від якої гріє тепло, як від
весняного сонечка. Саме навесні ми вшановуємо неньку, коли пробивається перша весняна
травичка, прилітають пташки і дзвінко співає струмочок, бо вся природа радіє Святу Мами.
Дитина:
Чого це надворі блищать, мов перлини,
І чисті, й прозорі весняні краплини?
Чого це пісні заспівали свої
Веселі й грайливі дзвінкі ручаї?
Дитина:
Чого це так жваво струмочок співає,
Чого так ласкаво нам сонечко сяє?
Тому що весела, ясна, чарівна
На мамине свято приходить весна.
Дитина:
Якось я спитала у весни: "Ти чому приходиш, поясни?".
І весна мені сказала прямо: "Поспішаю я на свято мами,
Поспішають квіти розцвітати, поспішають журавлі вертати –
Все тому, що є в нас таємниця, бо весна із мамою – сестриці".
Виконується пісня "Сонячний капіж" (Додаток).
Ведуча 2:
Мама – найтепліше і найлагідніше слово. Ніхто так не любить, як любить
мама своє дитя. Хочеться, щоб тільки добре було на життєвому шляху наших мам, бо вони цього
заслуговують! А наші хлопчики сьогодні від імені чоловіків приготували багато ніжних і
лагідних слів для своїх матусь.
Хлопці:
Сьогодні привітати хочемо
Ми любих мам із Днем Весни!
І побажаємо їм щиро,
Щоб завжди гарними були!
Щоб не сивіло в вас волосся,
І щоб не морщилось чоло,
Щоб, вам, кохані наші мами,
У всьому і завжди везло,
Щоб вас кохали наші тата
І дарували квіти вам,
Немає ж бо у всьому світі
Жінок, чарівніших за мам!
Ведуча 1:
Сьогодні особливий день, бо до нас на свято прийшли милі і добрі бабусі.
Вони – найкращі друзі дітей, бо дарують вам спокій і затишок, бабусі піклуються про своїх онуків і
пестять їх, а ті віддячують їм. І сьогодні найтепліші вітання від ваших онуків.
Діти:
1.
Завжди бадьора, всім потрібна,
Така усміхнена і рідна.
Непосидюча, завжди в русі,
Привітна, лагідна бабуся.
2.
Вона для мене – друг надійний,
Всім моїм успіхам радіє.
3:
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Завжди, як треба, дасть пораду,
І вчить казати тільки правду.
3.
Моя ти люба, моя рідненька,
Хоч ти бабуся, та не старенька.
І Богу дякуємо тато, я і ненька,
За те, що є в нас бабусенька рідненька.
4.
Ми бабусь своїх вітаємо,
І здоров’я їм бажаємо,
Ви частіше усміхайтесь,
Молодими залишайтесь!
Виконується пісня "Є в мене бабуся" (Додаток).
Діти 1:
Бабусі рідненькі, хороші!
Онуки для вас – найдорожче,
Лагідні очі, ласкава усмішка,
Вам сивина не зашкодить нітрішки.
2:
Хай непомітно роки пролітають,
Вам всю красу і здоров’я лишають,
Ваші онуки вас поважають,
А зараз трішки порозважають.
Виконується танець для бабусь – веселий ритмічний (за вибором муз. керівника).
Ведуча 1:
Наші діти дуже люблять дорогих і рідних матусь, і з самого ранку вони вже
готували для них подарунки. Дітки дуже хвилюються і турбуються, як краще привітати маму зі
святом. Давайте подивимося на одну таку дівчинку, яка теж готує для мами подарунок.
Дівчинка Маша:
У березневе свято я рано-вранці встала,
Малюнок весняний гарненько змалювала:
Вербички зелененькі, красиві перші квіти
І сонечко у небі, і хмароньки блакитні.
Турбуюся, як краще матусю привітати,
Щоби свою увагу й турботу передати.
Виконується пісня Маші (Додаток).
Ведуча:
Ось лише погляньте: у віконце
Дивиться на нас ласкаве сонце,
Весело радіє і співає,
Всіх жінок зі святом вітає!
Підкрадеться сонце тихо
Й зазирне до нас в кімнату,
Бо надходить свято неньки –
Годі вже малятам спати!
Заспокоїть враз дитину,
Як загляне на хвилину.
Заходить Сонце-художник.
Сонечко:
Ну й чудовий цей малюнок,
Але хочу вам сказати,
Що на свято березневе
Зможу всіх я здивувати.
Оживлю твою картину,
І до нас прийдуть із гаю
І верба, і річка, й квіти
Привітати рідну маму.
Ведуча 2:
Діти, давайте допоможемо нашому художнику Сонечку
оживити дитячий малюнок. Для цього скажемо чарівні слова:
"Раз, два, три, у весняний час,
малюнок, оживи для нас!".
Ведуча 1:
А ось вербиченьки ідуть, привітання нам несуть.
Їм весна на флейті грає, і природа у танок скликає.
Звучить чарівна музика, з’являються вербички.
Вербичка 1:
Тане сніг, течуть струмки, ожила травичка
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І до сонця гілочки простягла вербичка.
І м’якенькі, мов пушок, ніжні, як шовкові,
Ясно дивляться з гілок котики вербові.
Вербичка 2:
Біля яру та на стежці одягла верба сережки.
Головою похитала і тихесенько казала:
"Весняна пора настала, гілочок я назбирала,
Вийду до дівчат на стежки, подарую їм сережки.
Будемо жінок вітати, ніжно із вербою кружляти".
Вербичка 3:
З-під снігу трава пробивається,
У зелень верба одягається,
По-весняному в дивні шати,
Щоб жінок зі святом вітати.
Ведуча 1:
Сонце і трава шовкова поспішають із діброви,
Чуєте, он на калині солов’їна пісня лине!
Оживають дивні звуки і мелодії чудові,
Для найкращих мам сьогодні солов’ї ведуть розмову.
Соловей 1:
Весна приходить з ласкою,
Та зі своєю казкою,
Махне барвистим рукавом –
Й пташиний спів луна кругом.
Соловей 2:
Вже тане сніг, спішить весна,
На маму схожа чимсь вона.
А їй веселі солов’ї
Співають радісні пісні!
Ведуча 2:
Яка красива у блакитнім платті –
Це розлилася річечка на святі,
Напоїть всіх цілющою водою,
Дивуються усі її красою.
Сонце:
Де ж мої братики малі?
А зовуть їх всі – струмки,
Розмивають кволий сніг
І біжать на свято всі!
Мають голубі стрічки,
Сяють барвами весни!
Ведуча 1:
Ви, струмочки, поспішіть та про себе розкажіть!
Струмок 1:
Дзвінко пісеньку ручай співає:
"Поспішаю я на свято мами,
В хороводі рідний край я прославляю
І усіх жінок зі святом привітаю".
Струмок 2:
Повсюди ще біліє сніг і спить озимина,
Та вже з гори побіг струмок, до нас прийшла весна.
Землі проміння золоте торкнулося крилом
І у таночок всіх струмків зове-зове кругом.
Під музику струмочки виконують міні-етюд "Струмочки".
Ведуча 1:
Наші струмочки дуже красиві та веселі. Послухайте, як лагідно дзюрчить
кожен із них. Це вони хочуть розказати веселі історії, які вони дізналися від діток, коли ті пускали
кораблики весняною водою.
Струмочки розповідають смішинки:
1. Йогурт для онука бабуся вибирала, трохи розгубилася: йогуртів чимало –
Може, апельсиновий, може, мандариновий, може, виноградний, може, шоколадний.
Ну, – каже, – не бійся, що тобі – проси. Онук подивився і сказав: "Усі!".
2. На трубі я вчуся грати, затикає вуха мати
Та тікає тато зранку, не чекає і сніданку.
А бабусенька, малята, каже: "Музика – то свято.
Ні до чого в хаті тиша, грай, онучку, грай гучніше.
За старання, за талан подарую барабан".
3. Є у мене киця, хитра витівниця,
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Якось вдерлася до кухні, от бешкетниця мала,
Зіштовхнула кави кухлик та ковбаску потягла,
Погойдалася на шторі та сховалася в коморі,
Носик хвостиком прикрила: "Я ж нічого не робила!".
Ведуча 2:
Струмочки так сміялись завзято,
Що з бережками пішли танцювати.
У хороводі під музику плавну всі закружляли красиво і гарно.
А ви подивіться, природа весняна як пишно святкує це гарне свято мами!
Виконується хоровод "Ой, весна-красна" (Додаток).
Ведуча 1:
Чуєте, ніжна мелодія лунає?
Наче на сопілці хтось нам грає.
Це ельфи весняні до нас поспішають.
Вони росинки теплі мають,
Квітам личка умивають
І під сонечком зростають!
Ельфи виконують пісню "Дощик" (Додаток).
Ельфи:
1.
Ми – ельфи із казкової країни,
Чудової квіткової долини,
У кожній квітці ми живемо здавна,
Оберігаємо країну нашу славну.
2.
Ми рослини доглядаємо,
Личка квіточок вмиваємо,
Щоб на свято милі діти
З них вінок могли зробити.
3.
Підсніжники білі з’являються тут,
І проліски сині уже зацвітуть.
І світить нам сонечко ясне із неба,
Бо ельфам і квітам тепла завжди треба.
4.
Поглянь на світ – це дивовижна казка!
А квіти – це, мабуть, душа Землі!
У кожній з них струменить любов і ласка,
І квіти вже прокинулись усі!
Ведуча 1:
Годі, квіточки, вам спати,
Час давно вже вам вставати!
Гляньте, сонечко сміється,
І струмочок ніжно в’ється,
Кригу льодову ламає,
Пробудитись вас прохає.
Виконується пластичний танець квітів (Додаток).
Ведуча 2:
Всі квіти весняні від сну пробудились і стали сперечатись між собою: яка із
них найкрасивіша, корисніша, духмяніша.
Пролісок 1:
Я – перша квіточка весни,
Я пролісковий цвіт,
Пережила зимові сни
Й пробилася на світ!
І вірю: люблять всі мене,
Як весну золоту,
Бо знають, що зима мине,
Коли я розцвіту!
Пролісок 2:
У мене, у квітки, душа, як у тебе,
Тягнуся я нею до сонця, до неба.
І хочу я вільно рости і цвісти,
На радість і втіху собі і тобі.
Конвалія:
Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай,
Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть нас, відгадай!
Це конвалії у гаї на галявині цвітуть.
І ніде, ніде немає
112

Кращих квіточок, мабуть.
У крапельках весняної роси,
Символ ніжності й квіткової краси –
Фіалочки всміхаються жінкам,
Чудовий настрій подарують вам.
Підсніжник:
Ох, тендітна я та гарна!
Личенько біленьке маю!
Серед подружок своїх
Я підсніжник називаюсь!
Материнка:
Ні! Найкраща буду я,
В мене талія тонка,
Ароматна материнка
Гарна я, немов перлинка.
Нарцис:
Я – найкращий від усіх,
Красень я, що звусь Нарцис!
В мене ніжки і жупан,
Між квіток я – справжній пан!
Тюльпан:
А я тюльпан, ось такий: і високий, і стрункий.
Гарний хлопець, хоч куди, козаченько молодий!
Навесні я розцвітаю, світ собою прикрашаю.
Кульбабка:
Одцвіту я жовтим цвітом,
Одягну на себе влітку капелюх,
Набіжіть вітрець, повіє,
Капелюшок мій розвіє, наче пух!
Сон трава:
Ще холодні в лісі ранки,
Сніг ще в лузі дотліва,
Та дарують добрий настрій
Сині очі – сон-трава.
Ведуча 2:
Сонечка нема на мить, треба в дружбі квітам жити,
Всі ви, квіти весняні, і красиві, й чарівні,
Всі – землі чарівні діти, треба в мирі й щасті жити!
А наші діти теж сонечко полюбляють
І нам про веснянку пісню заспівають.
Солісти виконують пісню "Веснянки" (Додаток).
Ведуча 1:
Що за музика чарівна зазвучала? Чарівниця квіткової долини до нас завітала!
Виконується пісня Весни-Чарівниці (Додаток).
Чарівниця:
Добрий день, шановні діти! Я – Чарівниця квіткової долини! До мене залетіли
через віконце веселі сонячні промінці – діти сонця. Вони сказали, що ви мандрували квітковою
долиною і дізнавалися, як уся природа готується зустрічати свято дорогих матусь. І сьогодні я хочу
здійснити вашу мрію: подарую вам чарівні віночки – обереги для ваших мам, щоб всі жінки були
щасливі, красиві і здорові. Але спершу я вам пропоную відгадати загадки про маму, а ви будьте
уважні!
1. Який струмочок повсякчас співає ніжно коло нас? (Мамин голос)
2. Яке колосся-золото униз вершечками росте? (Мамині руки)
3. Які дві зірки знаєш ти – завжди нам сяють з висоти? (Мамині очі)
4. А що широке, як земля, та не займе чужі поля? (Мамина душа)
Ведуча 1:
Ну що, Чарівнице квіткової долини, наші діти впоралися із твоїми загадками?
Чарівниця:
Так, молодці, все відгадали вправно,
Тож сьогодні з вами я святкую радо.
Найкраще в світі свято – свято мами.
Під ноги встеляю зелений килим,
Дарую квіти матусям милим,
Роблю щасливими їх личка,
Бо я – відома чарівничка.
Несу на згадку гілочку вербову
І птахів здалека я чекаю знову,
А ще хочу, щоб мені діти допомагали,
Фіалки:
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Квіти у долині скоріш позбирали.
Проводиться гра "Розташуй квіти на їх галявинах". Використовується обруч, оббитий кольором
квітки: блакитний – пролісок, жовтий – кульбабка, червоний – мак.
Діти розташовують квіти на галявинах-обручах.
Ведуча 2:

Які красиві квіти у твоїй долині:
Червоні та рожеві, білі, жовті, сині.
Будемо віночки ми сплітати,
Щоб жінок зі святом привітати.
Чарівниця:
Що ж, роздам віночки я охоче,
Всім, хто привітати маму хоче.
Станьте, любі діти, разом у танок.
Привітаймо щиро дорогих жінок.
Виконується танець з віночками під мелодію "Квітка-душа" у виконанні Н. Матвієнко.
Ведуча 1:
Наші діти кожен день звертаються з молитвою до Богородиці з проханням
дати їхнім матусям здоров’я, щастя, красу і долю. І ця молитва доходить до небес, навіть маленькі
янголята чують дитячі бажання і мрії.
Дитина 1:
Є в мене найкраща на світі матуся,
За неї до тебе, Пречиста, молюся.
Молюся устами, молюся серденьком
До тебе, небесна Ісусова ненько.
Пошли не скарби їй, а щастя і долю,
Щоб дні її йшли без смутку і болю,
Рятуй від недуги матусеньку милу,
Даруй їй здоров’я, рукам надай силу.
Дитина 2:
Більш не буду за дарунок хвилюватися,
Треба просто для матусі постаратися.
Я змалювала на втіху й на диво
Усю природу, весняну, красиву –
І тепер для мами оживе природа
Рідної землі, нашого народу.
Ангел 1:
Щоб маленькі синочки і донечки милі
Дарунки найкращі для мами зробили,
Ми фарби чудові весняного краю
Бажаємо дітям подарувати.
Ангел 2:
Хай фарби у творчості їм помагають
Ласку й любов до матусь передати,
Від щирого серця в малюнках чудових
Прекрасну весну і красу змалювати.
Дитина:
Дорогі, рідненькі мами,
Як добре, що ви поруч з нами.
Дякуємо вам за добро і ласку,
За віддане тепло і чарівну казку.
Ведуча 1:
Так, наші мами будуть дивитися на ці чудові малюнки і на їх обличчях засяє
радісна посмішка, тому що ці подарунки зроблені руками дітей від щирого серця.
Діти дарують малюнки своїм матусям.
Ведуча 2:
Матусі, як ви потрібні нам усім. Тільки з роками розумієш, що найдорожча
людина для нас у цілому світі – мама! Перед нею ми будемо у вічному боргу за її ніжні руки, за
лагідні очі, за добре серце, за відкриту душу. То ж нехай ці діти виростають добрими, розумними,
гідними своїх мам! Бережуть, піклуються про них змалку, а жінки завжди нехай будуть такі
життєрадісні, терплячі і красиві! Зі святом, дорогі жінки! Всього вам найкращого!
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

2.

3.

1.

2.

Моя мама, мов сонце, привітна,
Тепла, ніжна, мов юна весна,
Як хмаринка в блакитному небі –
Легкоплинна, прозора, легка.
Мама – бджілка-політка невтомна,
Працьовита, трудяща вона.
Її голос дзвінкий і приємний
В серці радістю, щастям луна.
Мам шануйте, життя їм не псуйте,
Ніжну радість щоденно несіть.
А на старість любов’ю зігрійте
І сердечним теплом обійміть.

(2)
(2)

(2)
(2)

(2)
(2)

За вікном бурульки плакали, під ласкавим сонцем танули,
Кришталеві сльози капали, зовсім бідненькі розтанули.
Дін-дон, дін-дон.
Вже сніги течуть струмочками, а від вітерця ще холодно,
Простягнув долоні лагідно чарівний маленький пролісок.
Дін-дон, дін-дон.

115

1.

Є в мене бабуся, дорога і мила,
Вона мене з любов’ю жити в світі вчила,
Торт пече бабуся, хату підміта.
Буду на бабусю схожою і я. (2)

2.

Дякую, бабусю, за ласкаве слово,
За любов і пісню твою колискову,
Дякую, бабусю, що ти в мене є,
Дякую за серце золоте твоє. (2)

1.

2.

Сяє над полями сонце золоте,
Україна рідна квітне і росте.
Тут я народилась і в садок ходжу,
Матінку і тата дуже я люблю.
Хороше нам жити в рідному краю,
Тут співаю квітам пісеньку свою.
У гаю стежина, що веде у даль –
Батьківщина рідна, серцю милий край.
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1.
Приспів:

До нас в гості у садок завітало сонечко
І заграло промінцем у наше віконечко.
Ой, весна-красна, принеси нам квіточки,
Подаруй же нам усім тепленькеє літечко.

2.

Вже травичка у гаях любо-зеленесенька,
І пташки свої пісні шлють нам веселесенькі.

3.

Ой, прийшла, прийшла весна, дарувала житечко,
Із квіток сплела вінок і звивала листячко.

Пісня ельфів і метеликів

1.

2.

3.

За віконцем дощик весело шумить
І усіх маляток наших веселить.
Крап-крап, крап-крап, наших веселить.
Візьме парасольки, вийде дітвора,
З дощиком веселим розпочнеться гра.
Крап-крап, крап-крап, розпочнеться гра.
Крапельки стомились, падають на нас,
Вже і їм, і діткам відпочити час.
Крап-крап, крап-крап, відпочити час.
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1.

Приспів:

2.

Знають всі дітлахи Тетянку, дарувала весна їй веснянки,
І тому вона дуже гарненька, що красива й волосся руденьке.
А я все дивлюсь на Тетянку: ну до чого ж красиві веснянки.
І тому я серджусь і страждаю, тільки сльози від всіх я ховаю.
"Веснянка, веснянка", – кличуть всі Тетянку.
Вона не ображається, а тільки посміхається.
Веснянка, веснянка, дівчинка, мов сонце,
Заглянь хоч на хвилинку до мене у віконце.
Дуже просить мене Тетянка: "Не сердься, прошу Іванку! –
Більше ти посміхайся, друже, і тоді стане все байдуже.
І побачиш ти, що навколо світ всміхається, як ніколи,
І веснянки засяють рясно, подарує їх сонце красне".

В першому куплеті 1-2 рядки виконує хор, а 3-4 хлопчик-соліст.
Приспів: всі діти співають, а солісти – хлопчик і дівчинка – кружляють під праві руки млиночком.
В другому куплеті 1-2 рядки виконує дівчинка соліст, 3-4 – виконує хор.

1.

Я ступаю по травах легесенько –
По слідах моїх проліски скрізь.
В ліс заходжу я рано-ранесенько,
"Здрастуй, здрастуй, зажурений ліс!
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2.

Прокидайтесь, скоріше, підсніжники,
Оживайте ліси і поля,
Заквітчайся в віночку квітковому,
Моя люба матуся-земля".

Таночок дружби
Грамзапис пісні "Дружба" В.Шаїнського.
Темп помірний. Музичний розмір – 4/4.
Вихідне положення: діти у парах стоять лицем до глядача по центру зала. Хлопчик правою рукою
тримає дівчинку за ліву руку.
1 фігура
1-4 такти.
Діти рухаються парами по колу за лінією танцю, зупиняються парами по колу у
фронтальному положенні, спрямованому на глядача.
5-6 такти.
Хлопчик піднімає ліву руку догори, а дівчинка оббігає навколо хлопчика один раз,
тримаючи його за пальчик.
7-8 такти.
Хлопчик закладає дві руки за спину, на носочках оббігає навколо дівчинки, а
партнерша виконує пружинку на кожну чверть.
9 такт.
На "раз-два" діти утворюють човника, на "три-чотири" виконують пружинку,
тримаючись обома руками на кожну чверть.
10 такт.
Виконують оплески перед собою на кожну чверть.
11 такт.
На "раз-два" діти утворюють човника, на "три-чотири" виконують пружинку,
тримаючись обома руками на кожну чверть.
12 такт.
Виконують оплески перед собою на кожну чверть.
2 фігура
1-4 такти.
Діти рухаються парами по колу за лінією танцю, зупиняються парами по колу у
фронтальному положенні, спрямованому на глядача.
5 такт.
Діти сваряться пальчиком правої руки один на одного на кожну чверть, підклавши
долоню лівої руки.
6 такт.
На "раз" діти обіймають один одного, на "два-три-чотири" погойдуються на
кожну чверть.
7-8 такти.
Діти виконують оплески з виставлянням ноги на п’ятку на кожну чверть,
починаючи з правої ноги.
9 такт.
На "раз-два" діти утворюють човника, на "три-чотири" виконують пружинку,
тримаючись обома руками на кожну чверть.
10 такт.
Виконують поворот на 360 обертів навколо себе.
11 такт.
На "раз-два" діти утворюють човника, на "три-чотири" виконують пружинку,
тримаючись обома руками на кожну чверть.
12 такт.
На "раз" діти нахиляють голівку вперед, на "два" піднімають голівку, на "тричотири" хлопчик бере дівчинку за руку і веде її на місце, дякуючи за танок.
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СЦЕНАРІЇ ВИПУСКНИХ
СВЯТ
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ВИПУСКНЕ СВЯТО "В КРАЇНУ ЗНАНЬ ПІДЕМО ТИ І Я!"
Для дітей 6 років
Мета: удосконалювати розуміння дошкільниками важливості знань у житті людини, узагальнити
знання про казкових персонажів; розвивати творчі навички дітей; створити святкову, радісну
атмосферу в дитячому колективі, виховувати у дітей культуру поведінки, почуття любові до дитячого
садка, почуття пошани та вдячності до всіх працівників навчального закладу.
Наочне оформлення: декорація корабля "Вітрильник мрії", сині та блакитні хвилі з тканини, макет
лелеки, декорація "гніздечка", декорація великої квітки – лілії, очерету, велика кольорова прикрашена
парасоля, два мольберти, два ватмани, об’ємні цифри (на липучках).
Музичне оформлення: класична добірка творів музичного мистецтва відповідно до програмового
змісту, мелодій із дитячих мультфільмів, записи звукових ефектів (за сценарієм).
Обладнання: кольорові кульки (20 шт.), штучні квіти (18 шт.), букварики (8 шт.), ляльки, подушки
(6 шт.), блакитні та сині стрічки, літери української абетки, кольорові повітряні кульки, ляльканемовля, колясочка, картонні "усмішки", кольорові стрічки (8шт.), картонні картки з математичними
загадками (5 шт.), хустинки-носовички (8 шт.), букварики (6 шт.).
Реквізити для ігор: одноразові тарілки (30 шт.), два рушники, літери української абетки, карткові
таблички з математичними загадками, рюкзаки (2 шт.), продукти для бутерброду, чобітки, курточки,
паперові "калюжі", дзвоники (2 шт.).
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити віршики. Батьківський комітет групи напередодні піклується про подарунки для дітей
молодшої групи.
Дійові особи: дорослі – Мері Попінс, чаклунка Бастинда, ведучі свята; діти – Математика, цифри,
Грамота, Хореографія, Чемність, Ввічливість, лінюхи – учні чаклунки Бастинди, Буквар, вітаміни, літери.
ХІД ЗАХОДУ
У садку сьогодні свято –
Урочистий день у нас!
Йдуть вчорашні дошкільнята
Вже до школи в 1-й клас!
Ми, як рідних, їх любили,
Та прощання час настав,
Школярами стануть нині
Ті, хто так цього чекав!
Ведуча 2:
А як згадати хочеться оті веселі дні,
Як радісно жили ми тут, співали тут пісні,
З дівчатками – чарівними і милими,
І хлопцями – непосидючими, сміливими.
Тож запрошуємо випускників до залу,
Вони усі чудові і яскраві!
Звучить вальс із кінофільму "Бережись автомобіля", муз. А. Петрова. Випускники входять до зали.
Ведуча 1:
Любі друзі, от і настав той день, якого чекали ми всі – і дорослі, і діти. Сьогодні
дитячий садок проводжає до школи своїх випускників. Для нас ця подія і радісна, і сумна водночас.
Радісна, бо вчорашні малюки стали дорослішими, зміцніли, багато чому навчилися і готові до
подальшого серйозного життя. А смуток лягає на серце від того, що маємо розлучитися з дітьми, які
стали для нас рідними!
Діти:
Років три уже пройшли
1.
З тих пір, як літньою порою
В садочок рідний ми прийшли
Малят веселою юрбою.
2.
Тут усім турботу й ласку дарували повсякчас,
В дім оцей, неначе в казку,
Йшов уранці кожен з нас.
3.
Нам жилося весело, малювали ми й співали,
І навіть не помітили, як дорослішими стали.
4.
Ми тут садили квіти, ми тут любили гратись,
Та нинішнього літа
Ведуча 1:
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Прийшла пора прощатись!
Ми не забудемо ніколи
Усіх алей цих і стежок,
Бо назавжди лишився в серці
Рідний, любий дитсадок!
Виконується пісня про дружбу (Додаток).
Ведуча 2:
Сьогодні ми у нашім ріднім колі
Випускників вітаємо своїх,
Вони вже в вересні навчатись будуть в школі,
А ми в садку залишимось без них!
Ведуча 1:
Прийдуть до нас інші маленькі діти,
Ми їх так само будемо навчати,
Та в перші дні, буває так нерідко,
Нам буде, діти, вас не вистачати!
Дитина 1:
Нам теж без вас незвично буде трішки,
Але до всього треба вже звикати,
Ми в цьому році дуже гарні книжки,
Вже самостійно зможемо читати.
Дитина 2:
Ми в школі хочемо усе, усе вивчати,
На пустощі не витрачати час.
До вас, звичайно, встигнемо завітати,
Бо й нам не вистачати буде вас!
Дитина 3:
Радіє край і в променях іскриться –
Це сонечко світить нам у вікно.
А ми вже підросли як – подивіться,
І в цьому вересні у школу ідемо!
Дитина 4:
Подія добра! Будемо учитись!
Вдягнемо форму й будемо школярі!
Дорослі скажуть: "Гарні наші діти!".
Малеча буде заздрити в дворі!
Під музику забігають двоє дітей: дівчинка і хлопчик.
Виконується танець з кульками, муз. Ю. Шатунова "Дитинство".
Дівчинка:
Всіх зі святом я вітаю, з вами весело пограю,
Які ви гарні і завзяті, у вас сьогодні випускне свято!
Хлопчик:
Так, це свято незвичайне, бо настав чудовий час:
Тільки мрію загадаєш – все збувається якраз!
Захочу – зможу погукати Мері Попінс, няню з казки:
"Прилітай до нас на свято з парасолькою, будь ласка!".
Дівчинка:
Далекі зірки над садочком горять
І кличуть гостей до наших малят,
Чарівний світ казки ми дітям відкрили,
Саму Мері Попінс до нас запросили!
Виконується таночок Мері Попінс і дівчаток – шкільних предметів.
Мері Попінс залітає з парасолькою, а за нею – дівчата-предмети: всі у шкільних платтях, білих
рукавичках і капелюхах із надписами "Пані Математика", "Пані Чемність", "Пані Ввічливість",
"Пані Грамота", "Пані Хореографія", "Пані Музика".
Мері Попінс:
Добрий день, мої малята!
Мері Попінс мене звати!
Я люблю дітей навчати!
З випускним вітаю святом!
Бачу, в школу ви зібрались,
Підросли і сил набрались.
Що ж, тепер, в чудовий час,
Перевірю, діти, вас!
Шкільні предмети, вихованці чудові,
Вам надаю важливе я слово!
Ведуча 1:
Перший пролунав дзвінок,
5.
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Математика:

Цифра 1:

Цифра 2:

Цифра 3:

Цифра 4:

Цифра 5:
Цифра 6:

Мері Попінс:

Ведуча 2:

Курчатко1:

Курчатко 2:

Курчатко 3:

Математики урок!
Ця наука дуже точна, пам’ятайте, діти,
Розвиває логіку і навчить лічити.
Вивчати треба весело, щоб на відмінно вчиться,
І точна математика у школі знадобиться.
Гей, цифри чарівні! Летіть в садочок нині!
Загадайте цікаві задачі кожній тут дитині.
– Ти чому, Сашко, сердитий?
– Слив не можу полічити!
5 було, одну я з’їв,
Скільки мамі залишив?
Мудрий наш папуга Гоша
Заробив чималі гроші.
І на них собі купив
Чобітки, пальто і бриль,
Й парасольку на додачу
Він купив собі на здачу!
Скільки всіх нових речей,
Він повіз собі на дачу?
Йшли два хлопчики у сад,
А назустріч – сім дівчат!
Порахуйте, скільки малят
Йшли по яблучка у сад?
На полиці вісім книг,
Толя взяв четверту з них,
Хто б тепер сказати зміг,
Скільки на полиці книг?
На вербі чотири груші, на березі ще чотири,
Нумо, швидко полічіть,
Скільки їх всього, скажіть?
Йдуть корови бережком,
Тут чотири, ззаду шість,
Скільки всіх корів разом,
Хто з вас, діти, відповість?
Молодці! Я всіх хвалю,
Гарно вчилися в садку,
Математику здолали, всі задачі розв’язали!
А за це вам подарую
Блакитну кульку чарівну!
Це кулька зустрічей незвичних
З дитинством чарівним, магічним!
Нещодавно зовсім, зовсім малюками ви були,
Як в садочок свій рідненький з татом й мамою прийшли!
Тепер на зміну вам в садок прийшли
вже інші малюки-курчата,
Зі святом хочуть привітати і вам удачі побажати.
Курчата ми чарівні
І прийшли сюди до вас,
Щоб удачі побажати
Й провести у перший клас.
Щиро хочемо побажати
Вам відмінниками стати.
І сердечко це чарівне
У дарунок просимо взяти.
Щоб садочок пам’ятали
І здоровими зростали,
А тепер прийшла пора –
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Вилітаєте з гнізда.
Щоб дорослих поважали
І малих не ображали,
Ви великі, школярі,
Нам в усьому приклад ви.
Курчатко 5:
Ми ось трішки підростемо
Й в школу теж до вас прийдемо,
Ну, а поки ви старайтесь,
Гарно в школі всі навчайтесь!
Курчатко 6:
Любі друзі, на прощання
Прийміть щирі привітання,
Любить всіх вас наш садочок,
Ви ж прийміть від нас таночок!
Виконується таночок курчаток, муз. Т. Вернера, переклад Ю. Ентін.
Випускник 1:
Ну, навіщо вам спішити?
Тут так хороше вам жити!
Ви співайте і танцюйте
І за нами не сумуйте!
Будемо в гості ми ходити,
Подарунки вам носити!
Випускник 2:
Наші іграшки найкращі
Ми лишаємо для вас:
Грайтесь з ними, не ламайте,
Нам уже до школи час!
Ведуча 1:
Другий пролунав дзвінок – хореографії урок.
Тут покажуть вам, як треба танцювати,
За осанкою навчають слідкувати.
Урок цей ніжний, гармонічний,
Зветься – хореографія магічна.
Хореографія:
В нашій прекрасній школі ми розпочнемо урок.
Ну, балерини чудові, на вас чекає станок.
Руху і грації вміння треба в собі розвивати,
Бо і дівчата, і хлопці мріють танцюристами стати.
Виконується вправа з елементами хореографії, муз. Ж. Масне " Елігія".
Ведуча:
Хореографію ви теж опанували,
вміння і ритмічність показали.
Що за кулька дивна, незвичайна,
кольором відблискує цікавим?
Мері Попінс:
А це – кулька пригод, зелена, чарівна,
Різні несподіванки таїть в собі вона!
Заходить нечесана, вередлива, зла Чаклунка.
Чаклунка Бастинда: Хто про школу тут міркує?
Встати – сісти, сісти – встати.
Думайте про виховання,
Не про гру, а про навчання!
Дуже виховані діти
Не повинні так радіти,
Вам не слід пісні співати,
Жартувати, танцювати,
Слід серйозними вам бути,
І про витівки забути!
Я – зла чаклунка Бастинда, набираю 1-Я клас
І хочу про дисципліну поговорити якраз!
Зараз чари наведу: дітей слухняними зроблю!
Виконується пісня лінюхів (Додаток).
Мері Попінс:
Годі застосовувати заходи покарання!
Зараз двадцять перше століття і навчання гуманне,
Курчатко 4:
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От як треба навчати, треба вам показати!
У школі благородних панів і панночок я теж набираю перший клас.
Грамота:
Чи готова дітвора до школи йти?
Знаєш літери і ти, і ти, і ти?
Що за літера, відповідай, дівча?
Звертається до дівчинки.
Дівчинка:
Це літера "О". Вона така кругленька. Дружить з Оленкою, Оксаною, Олегом.
Живе в Одесі. Любить пити молоко, їсти огірочки і море оксамитового
кольору.
Грамота:
Дуже добре, молодець!
Чаклунка Бастинда: Що ти, дівчинко, говориш?
Хто тебе такому вчив?
Це лиш літера звичайна, в тебе ж казка незвичайна!
Запам’ятай і дітям передай:
Навчання – це серйозна справа, а не ігри і забава!
Грамота:
Давай ще раз, ану, хлопчику, назви цю літеру для нас!
Хлопчик:
Це літера "Д". Вона живе в Донецьку. Купається у Десні разом з Данилком,
Дмитриком і Денисом! Полюбляє джем! Любить гратися з динозавриком у доміно!
Бастинда:
Та це нечувано, це просто жах!
Оце навчили грамоті у старшій групі …
Хоч читати вас навчили,
Нумо, прочитайте всі
Мені слова усі оці!
Діти:
До побачення, садок! Здрастуй, школо!
Бастинда:
А зараз перейдемо до культурно-гігієнічних навичок.
А де це подівалися мої найкращі учні-лінюхи?
Виконується танець лінюхів-хлопців (із подушками).
Бастинда:
Ану, розкажіть дітям, як вам живеться у моїй пречудовій школі на острові
двійок.
Лінтюх1:
Колись жили з батьками, були ми школярами,
Та вчитись не бажали, уроки пропускали.
Лінюх 2:
І мріємо ми знову у себе бути вдома,
Ходитимемо до школи охоче, як ніколи.
Бастинда:
Тепер не вередуйте, на мене ви працюйте!
Годі вам ловити гав, а беріться-но до справ!
Посуд гарно перемити, мені їсти наварити.
Лінюх 3:
Як тут бути, що чинити, все ж не встигнемо зробити,
Бо тут посуду багато, ми не зможемо прибрати.
Дівчинка:
Нещасним цим допомогти зможуть друзі – я і ти.
Хлопчик:
Нумо, друзі, поспішайте: посуд весь перетирайте.
Ведуча 1:
Дійсно, діти, давайте допоможемо учням злої чаклунки Бастинди.
Проводиться гра "Перетри посуд", укр. нар. мелодія "Перениця". Участь беруть дві команди:
діти біжать по одному, беруть по одній тарілочці,
витирають її рушником і складають на столику одна в одну.
Бастинда:
Що? Зробили! Всі сюди!
Лінюхи злякані:
Так, все зробили!
Бастинда:
Так-так, зараз подивлюся: справді все зробили, а Бастинді
не вгодили! Ха, ха, ха! Не хотіли ви навчатись, будете весь вік страждати!
Мері Попінс:
Я знаю, що зробити, щоб цих дітей звільнити!
Я згадала один секрет: наша гостя дуже боїться води.
А якщо її облити – пропаде Бастинда вмить!
Усі шепочуться.
Лінюх 4:
Та яка ж ти чарівниця, неохайна ти дівиця!
Прокидатись треба зранку й поспішати до води:
Мити руки, мити личко,
Щоб бути чистою завжди.
Бастинда:
Умиватись я не буду, бо вода для мене – згуба.
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Спробуйте ви, підійдіть, знищу я тоді вас вмить.
Горе мені, я тікаю, зовсім-зовсім пропадаю.
Ура!
Ой, спасибі вам, малята, що ви нас звільнили,
Від Чаклунки врятували, розуму навчили.
Ведуча 2:
Що ж, свято наше продовжується, а ви, вередуни, можете залишатися на
нашому святі, бо тепер ви стали звичайними дітьми.
Мері Попінс:
Молодці! Я всіх хвалю,
Гарно вчилися в садку,
Злу чаклунку подолали, дітям ви допомагали.
Лінюх 2:
З вірного шляху я збився, бо у школі ще не вчився!
Добре, я допоможу, все, що знаю, розкажу!
Згоден. Ось рука моя! З вересня вже учень я!
Під музику герої залишають залу.
Ведуча 1:
А нині дітей хочуть перевірити чарівні Пані Чемність і пані Ввічливість.
Чемність:
Щоб усі вас поважали,
Щоб любили і пишались,
Небагато і не дуже мало
Треба знати: 10 чемних правил.
Як прокинувся, вставай – ліні волі…
Діти:
Не давай!
Ввічливість:
Як устанеш – потягнись і гарненько ти…
Діти:
Умийсь.
Ввічливість:
Але ти не поспішай, подивись спочатку: чи нічого не забув, чи в портфелі все…
Діти:
В порядку!
Ввічливість:
Не носи в кишені жуйки, крейди, яблука і булки, кнопки, цвяхи, сірники, а
носи…
Діти:
Носовички!
Чемність:
Будь охайним завжди сам, уникай дірок і…
Діти:
Плям!
Чемність:
Вдома близьким не груби, менших захищай…
Діти:
Завжди!
Чемність:
Треба працювати сумлінно, щоб навчатись на…
Діти:
Відмінно!
Ввічливість:
Щоб тобою всі пишались, перехожі озирались, так роби, щоб люди звикли: ти
в усьому завжди…
Діти:
Приклад!
Чемність:
Молодці! Іспит удався, кожен в чемності позмагався!
А тепер про дружбу міцну я гарну пісню вам подарую!
Шлях в майбутнє вас чекає, кожен школяр про це знає!
Виконується пісня "Сьогодні гарний настрій!" (Додаток).
Мері Попінс:
З чемністю усе гаразд, це я зрозуміла,
А про книжку, в школі головну,
Почути так і не зуміла!
Ввічливість:
Цю найкращу в світі книжку,
Знає будь-який школяр,
До усіх книжок доріжку
Прокладає наш Буквар!
Буквар:
Є книг багато – радісних, печальних,
Тонких, товстих, барвистих, наче жар,
Але одна книжкам усім начальник,
І звуть мене усі Буквар.
У мене слів не вируба сокира,
Це всім малятам кращий в світі дар.
Ведуча 1:
Все починається в житті з малого,
З зернини – хліб, з промінчика – зоря,
І ми свою нелегку дорогу,
Лінюх 5:
Всі:
Лінюх 6:
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Почнемо також з цього букваря!
Ми з буквариком дружити будемо вірно й щиро
І затанцюємо вам польку з буквариком милим.
Полька з буквариками, муз. М. Глінки.
Хлопчик:
Це не вигадка, не казка,
Що віднині я школярик,
Ось портфелик мій, будь ласка,
А в портфелику – букварик,
Ще в портфелі акварелі, та ще й зошитів з десяток,
Та дві книжечки веселі – про птахів і про звіряток.
А оцінок ще немає, бо почну я вчитись тільки,
Хоч сестричка вже питає, чи вчитимусь на відмінно?
Дівчинка:
Ой , як я вже підросла,
І пора моя прийшла
І школу гарну поспішати,
Щоб навчатись залюбки!
Мері Попінс:
Хочете "дванадцятки" заробити?
Тож треба вас до гри шкільної запросити!
Проводиться гра "Справжній школярик". Ведуча запрошує двох дітей і їхніх батьків. Мама складає
необхідні шкільні речі в портфель, тато робить ранковий бутерброд, а дитина вдягає чобітки і
куртку. Коли починається грати швидка музика, вся родина біжить до другого кінця зали, минаючи
"калюжі". Виграє та родина, яка першою задзвонить у дзвоник.
Хлопчик:
Зі своїм бажанням я не знаю, як й справлятись,
Я вам скажу відверто й щиро, що дуже хочу посміятись!
Ведуча 1:
Тож нехай твоє бажання сміху принесе всім радість і втіху!
Ану, літери чарівні, поспішіть і гуморесками нас розвеселіть!
"А":
Я рецепт дізналася такий, і корисний, і простий,
Що від цукру і води буде пам’ять, хоч куди.
Не беріть мене на сміх, цукор й справді допоміг:
Як збиралась йти до школи зранку,
Розвела я цукру склянку, і, лиш губи в ній змочила,
Зразу пам’ять просвітліла – я ж уроки не учила!
"Б":
Мама-черепаха в серпні в перший раз
Проводжала сина в школу, в перший клас.
А чому це в серпні? Ясно нам чому –
Щоб не запізнитися на урок йому!
"В":
Толі в класі не сидиться,
Непосиді все б крутиться,
То щипне свого сусіда, то ногами креслить круг,
То під партою обідав, то на парті ловить мух!
Хтось запитує у Толі:
– Ти завжди крутько такий?
– Ні, не кожен день я в школі,
У неділю вихідний!
"Г":
– Ти навіщо, синку, – запитав раз тато,
В ліве вухо зранку запихаєш вату,
– Ти ж казав, що в мене, – син відповідає, –
Те, що в праве входить, в ліве вилітає!
"Д":
Коли прийшов зі школи внук,
Дідусь щоденник взяв до рук:
– За що ж це "двійку" ти схопив?
– За те, що швидко відповів.
– За те, що швидко? – гримнув дід,
За це ж "дванадцять" ставить слід.
– Та що ви, діду, кричите?
Сказав я швидко, та не те!
Ведуча 2:
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Пані Музика:
А я знаю одного хлопця, який усіх вразив своїм співом! Він так довго навчався
у нашого музичного керівника співати, що вирішив дати сольний концерт.
Виконується гумореска "Ви б почули, як співав", сл. П. Глазового.
Ведуча 1:
Що ж, наші діти довели, що до школи вони підготувалися, опанували різні
дошкільні предмети. А цікаво, чи наші батьки вже теж готові до вступу в перший клас?
Ведуча 2:
А ми це зараз перевіримо!
Проводиться гра з батьками " Логічні задачі для батьків ".
Ведуча 2:
Щоб радість не змовкала в цей добрий, світлий час,
Про здоров’я ви подбайте всі ураз!
Вам яблуко велике дитсадок дарує залюбки,
І вітаміни хай здоров’я принесуть вам, школярі!
У садочку нашім сміх і гумор, завжди музика луна,
А таночок жартівливий усім настрій підійма!
Ведуча 1:
Хто із вітамінами дружбу водить, той до лікаря не ходить!
Виконується пісня Вітамінів (Додаток).
Вітамінка 1:
Ви здоров’я бережіть
Ввечері і вранці,
На роботі, в дитсадку,
Вдома й на гулянці.
Вітамінка 2:
Фізкультура, гартування –
Здоров’я запорука,
У здоров’ї наше щастя,
У хворобі – мука.
Вітамінка 3:
Роблять пінки з нас чудові –
І смачні, і кольорові.
І хто, любі, з нами дружить,
Про здоров’я той не тужить.
Вітамінка 4:
В нас багато каротину
Та заліза для дитини,
Для енергії і сили,
Щоб усі ви не хворіли.
Вітамінка 5:
Найдорожчий скарб – життя:
Знає кожне тут дитя.
Ми – смачненькі вітаміни,
Всі корисні для дитини!
Ведуча 1:
Дякуємо вам, вітаміни, ви необхідні кожній людині!
Дівчинка:
Хоч я дівчинка мала, знаю: школа – це не гра!
Пролетіли роки-квіти, підросли ми, вже не діти!
Та не слід дорослим забувати –
Ми хочемо дитинство мати,
Не тільки писати, читати і вчити,
А весело гратись, сміятись, радіти.
Ми хочемо мати веселі всі свята,
Хай вчитель нам буде, як вихователь!
Мері Попінс:
Вам дарую рожеву кульку за старанність і знання,
Усі бажання зможе здійснити вона!
А мені пора відлітати до своєї школи благородних панів і панночок на острів
Гармонії.
Ведуча 2:
У наших діток на порозі нового життя, мабуть, дуже багато чарівних,
незвичайних бажань, а ця кулька допоможе їм обов’язково здійснитися!
Діти розповідають свої бажання, передаючи рожеву кульку ("Мрію стати ... ").
Дитина:
А я мрію письменником стати, щоб дітям казку подарувати!
Ведуча 1:
Тож сьогодні герої казок із задоволенням завітали до нас на свято.
Попелюшка:
Ти зараз навіть уявити не зможеш,
Шкільними східцями зійшовши у світ знань,
Що про цей день колись не пошкодуєш
І лише з радістю згадаєш, так і знай!
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Принц:

Ти маєш мрію гарну, незабутню,
Вона горітиме в душі, як свічечка мала.
Тож бережи мрію, дитино,
Прекрасніше її на світі ще нема!
Ведуча:
Дитинство не кінчається,
Хоча вже школа кличе нас.
Чарівні мрії хай збуваються,
І на всій землі щасливі діти будуть повсякчас!
Виконується танець "Дитячі мрії", муз. із к/ф "Мері Попінс, до побачення",
муз. М. Дунаєвського, слова Н. Олєва.
Ведуча 1:
За всі роки виховання у дитячому садку ми запалили в душах діток з маленької
іскорки чарівний Вогонь Знань, який допоможе вам і у шкільному навчанні, і на життєвому шляху.
Ведуча 2:
Безтурботні скінчились роки,
І скоро вам пора до школи йти,
Слова подяки на прощання
Давайте скажемо свої
Всім тим, хто був із нами у ці дні!
1.
Спасибі всім тим, хто працює в садочку,
2.
За ласку, увагу, турботу, привіт.
3.
Ми всі полюбили цей рідний куточок,
4.
І тут нас навчали про весь білий світ.
5.
Це все не під крильцем у рідної мами –
6.
Тут інші про нас турбувались серця.
7.
Спасибі усім, хто був поруч із нами,
8.
Душевну красу віддавав до кінця.
Виконується пісня "На добро" (Додаток).
Дитина 1:
Вихователі наші милі,
Вас дуже любимо ми,
Ви нам своє серце відкрили,
Ви нам дарували себе.
Ви і добрі, і щирі, як мами,
Для нас ви – взірець доброти,
Бо серце велике ви мали,
Про нас турбувалися ви.
І сумно нам говорити
Про те, що вже треба іти,
Усе те, чому ви нас вчили,
Ми будемо в життя нести!
Діти дарують квіти працівникам навчального закладу.
Дитина 2:
Є на світі добрі люди: мудрі, лагідні такі,
Все життя вони в садочку, завжди поряд із дітьми:
Вихователі і няні, музикант і кухарі,
Логопед, психолог, праля, і фізрук, і медсестра,
І технічні працівниці, тесляр і бухгалтери –
Ми усіх вас дуже любимо і бажаємо добра!
Дитина 3:
Прощай, дитинства любий світ,
Нас жде життя цікаве, нове,
До навчання сьогодні всіх
Ласкаво просить рідна школа.
Дитина 4:
Тож пробачте сьогодні за все:
Жарти, витівки наші невдалі,
Нас життя вже на крилах несе
В невідомі, незвідані далі!
Виконується пісня "Сміх дитячий в садочку стихає" (Додаток).
Слово надається представникам адміністрації дошкільного навчального закладу.
Ведуча 1:
Бажаємо успіхів нових!
Здоров’я зичимо і щастя,
129

Ведуча 2:

Будьте моторні, неледачі,
Будьте слухняні, не баріться,
Бо шкільний дзвоник голосний,
Велить почати рік новий!
У добру путь, шановні діти!
І хай дасть Бог нам всім радіти
За ваші успіхи, уміння!
Хай нових паростків коріння
Проб’є вам шлях до нових знань!
Удач вам, добрих починань!
У добру путь і в добрий час!
Зі святом ще раз усіх вас!

МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

Приспів:
2.

3.

Знають всі, коли є друг,
Все світлішає навкруг.
Якщо сам не підведеш,
Друзів більше ти знайдеш.
Дружать сонце і земля, дружать луки і поля,
Дружать діти на землі, і великі, і малі.
Разом ходимо на гурток,
Поспішаємо на каток.
Нам незгоди не страшні,
З другом весело мені.
Де єднає дружба всіх,
Там лунає пісня, сміх,
Свято нам несуть у дім,
Буде весело усім.
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Я буду виконувати завдання, піднімаю руку для вправляння.
Хочу, щоб на уроці дисципліна була вищий клас!
Коли скажуть, тоді встаю – сідаю, на Бастинду спокійно споглядаю.
Це найкраща система виховання, і слухняні учні в нас!

Сьогодні гарний настрій – не будемо сумувати,
Ми хочемо в дружнє коло усіх скоріш скликати!
Дівчата роблять коло, а хлопчики кладуть свою ліву руку на коло, утворюється ніби кошик.
Ти посміхнись навколо і руку, друже, дай,
Про дружбу нашу вірну співати починай.
Хлопчик забирає дівчинку з кола і вони виконують пружинку в човнику.
Приспів:
Ля, ля, ля, нам танцювати час.
Ля, ля, ля, поєднав садочок нас!
Дівчата кружляють із хлопчиками під руку.
1.
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2.

Ля, ля, ля, сьогодні дивочас,
Ля, ля, ля, ми підемо в перший клас!
Хлопчики кружляють із дівчатками під руку.
На балі випускному усі ми разом стали,
В нарядах незвичайних батьки нас не впізнали.
Діти виконують приставні кроки і похитування у парі.
Святкова, гарна кулько, до неба ти лети:
Подія незвичайна у нашому житті.
Діти махають швидко обома руками і кружляють навколо себе підскоками.

1. Ми все літечко пили сонячні краплини,
Ми вживали, берегли диво-вітаміни.
Ми – родина ягідна, вітамінна, лагідна,
Наші ягідки смачні, мають сили чарівні.
2. Ви вживайте залюбки наші соки-трунки –
Вітамінної рідні щедрі подарунки.
Ми родина ягідна, вітамінна, лагідна,
Наші ягідки смачні, мають сили чарівні.

1.

2.

Ви були як матінки рідні повсякчас,
Няні й виховательки, не забудемо вас.
Частку дітям серденька віддали свого,
Берегли й любили нас, вчили на добро.
Сумно нам прощатися з усіма в садку,
Ви обрали справу зовсім нелегку.
Ми вас не забудемо, хай летять роки,
Ваші очі мудрості, руки золоті!
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1.

Приспів:

2.

3.

Сміх дитячий в садочку стихає
І настане хвилююча мить,
В вирій зграйка малят відлітає –
І не треба, не треба тужить.
Не забудемо вас ми ніколи
І всю вашу любов, доброту.
Скажемо щиро, що вас ми кохаємо,
В путь далеку підемо, нелегку.
Нас в садочку навчили читати,
Вчили їсти, штанці одягати,
Щоб були ми здорові, щасливі,
На "дванадцять" уміли писати.
Ви за нами не сумуйте –
У садочку ще є малюки.
Ми вклоняємось за ваші руки,
Добрі очі, серця золоті.
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МАГІСТР ЗАПРОШУЄ НА БАЛ
Для дітей 6 років
Мета: удосконалювати розуміння дошкільниками важливості знань у житті людини, узагальнити
знання про казкових персонажів; розвивати здатність дітей до уявлень, творчості; створити святкову,
радісну атмосферу в дитячому колективі, виховувати у дітей культуру поведінки, почуття любові до
дитячого садка, почуття пошани та вдячності до всіх працівників навчального закладу.
Наочне оформлення: декорація корабля "Вітрильник мрії", сині та блакитні хвилі з тканини, макет
лелеки, декорація "гніздечка", декорація великої квітки – лілії, очерету, велика кольорова прикрашена
парасоля, два мольберти, два ватмани, об’ємні цифри (на липучках).
Музичне оформлення: "Вальс", муз. Шопена, "Пори року" П. Чайковського, музичні ефекти звуків
природи (шум вітру, хвиль, моря, крик чайки).
Обладнання: штучні квіти (18 шт.), ляльки, дзвоники (26 шт.), блакитні та сині стрічки, літери
української абетки, кольорові повітряні кульки, лялька-немовля, колясочка, картонні "усмішки",
кольорові стрічки (8 шт.), картонні картки з математичними загадками (5 шт.), маленькі хустинки (8
шт.).
Реквізити для ігор: цифри від 1 до 10, математичні вирази: додати, відняти, рішення.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші. Батьківський комітет групи наперед піклується про подарунки для дітей молодшої
групи, дипломи для випускників.
Дійові особи: дорослі – Дві Ведучі, Баба Яга, Кощій; діти – чомучки, магістри, Королева Мудрості,
Королева Математики, Принцеса на горошині, онучка Яринка, Літери А, Б, В, Г, Д, Е, жабенятка –
діти другої молодшої групи, цифри 10, 11, 12, золоті рибки, Королева Музики.
Ведуча 1:

Ведуча 2:

Діти 1:

2:

3:
Всі:
Діти 1:

ХІД ЗАХОДУ
Добрий день, вам усім, добрий день!
Які приємні мені ці слова.
Хай зігріють вони вас сьогодні,
Бо прощання настала пора!
Хай у всіх буде настрій чудовий,
Чути музику буде і сміх,
Бо день в нас сьогодні казковий –
Придивіться до нього усі!
Пролетіли роки, як птахи,
Непомітно зросли дітлахи.
І ми раді їх зустрічати,
В нашім залі всіх вітати.
Тож заходьте, милі діти,
Випускний вже бал в садку у нас!
Діти виконують "Вальс дружби", муз. С.Разорьонова
Дитсадок наш любий
Всі в місті (селі) добре знають,
Бо живе там сміх дитячий
І пісні лунають.
Як було нам добре гратись
І так весело сміятись!
Вчили рідний край любити
І красиво говорити!
Танцювали і співали,
І в оркестрі гарно грали,
І ходили до казок…
Дякуємо за все, садок!
Виконується пісня "Наш веселий дитсадочок".
Жили ми у садочку, у світлім, щирім домі,
Тут усі куточки нам рідні і знайомі!
Ми тут садили квіти, ми тут любили гратись,
Та нинішнього літа прийшла пора прощатись!
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2:

3:

Ведуча 2:

Жабенятко 1:

Жабенятко 2:

Жабенятко 3:

Жабенятко 4:

Випускник:

Діти:
1:

2:

3:

4:

Із друзями хорошими, із квітами й ляльками,
З вихователем і нянями, що нам були, як мами.
Залишимо іграшки свої в садочку дітлахам,
Візьмемо зошити й книжки: до школи скоро нам!
Лялю, ти не плач ніколи, іншу маму поважай!
Я ж ходитиму до школи. Ще раз, друже, прощавай!
Давайте сумувати не будемо, ми звикли, іграшки, до вас,
І вашу дружбу не забудемо, і затанцюємо в останній раз!
Виконується танець з іграшками.
Були і ви колись маленькі,
Тут вас дбайливо доглядали.
Тепер на бал найменші діти
Вас привітати завітали!
Як стрибають оці малята,
Прийшли із казки жабенята!
Під музику заходять діти другої молодшої групи.
Ми веселі і завзяті,
Ми – малята-жабенята,
Вас до школи проводжаємо,
Добрих успіхів бажаємо!
Ми прийшли сьогодні вас
Провести у перший клас.
Щиро хочемо побажати
Всім відмінниками стати.
Наш наказ: всім гарно вчитись,
Не хвилюйте ваших мам,
Гарно ви запам’ятайте:
Ви – зразок у всьому нам.
Наш садок не забувайте –
Прийде час, то завітайте.
А тепер, в святковий час,
Наш танок – лише для вас!
Виконується таночок жабеняток – дітей другої молодшої групи.
Друзі, щире вам спасибі, не забудемо наказ!
По цукерочці сьогодні ми даруємо для вас!
Іграшки в садку лишаєм, не ламайте, бережіть,
Скоро й вас візьмемо в школу – тільки трішки підростіть!
Жабенята із іграшками залишають залу.
Ось ми і пригадали, як маленькими були,
Як нас мами і татусі в дитсадочок привели!
А ми не хотіли і плакали гірко,
І тільки матусенька знала,
Що вихователька зранку до вечора,
Як мама, нас всіх доглядала!
Різні виростали діти:
Було всіляке серед нас,
Той у групі звик шуміти,
Той запізнювавсь щораз!
Не спішили ми вдягатись,
Умиватись, причесатись,
За столом як слід сидіти,
Акуратно їсти, пити.
Ліньки нам було читати,
І без пальців рахувати,
Вірші не хотіли вчити,
Хоровод в танку водити!
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Ведуча 2:
Оце так, так. А от ще з нашими дітками трапилась така загадкова ситуація.
Хочете дізнатися, яка? Тоді подивіться уважно таночок "Дружба".
Виконується жартівливий танець "Дружба", муз. Ю. Антонова( "Дитяча пісня").
Ведуча 1:
І таке трапляється…
Дитина:
Ну й мороки було з нами тут усім багато,
Були трохи вередливі, не хотіли спати,
Ви пробачте, просимо, нас,
Щиро всі ми любимо вас!
Дитина:
В дитсадочку ми зростали
І навчились говорити,
Справжню дружбу шанувати
І щасливо разом жити!
Ведуча:
Сьогодні ми послали запрошення на випускний бал до героїв країни Знань – і
ось перші мешканці цієї країни – всезнайки-чомучки –завітали на наше свято!
Виконується пісня-танець "Веселі чомучки".
Чомучка 1:
Чомучки ми, принцеси,
Прийшли вас привітати,
І хочемо випускникам
Пораду гарну дати!
Чомучка 2:
Все в школі старанно вивчайте,
Світ цікавий пізнавайте,
Щоб розумними зростати,
Треба безліч всього знати!
Чомучка 3:
В кожнім домі, в кожній хаті,
Треба вчитися читати,
То й знання будуть міцні,
Зможете ви світ пізнати!
Чомучка 4:
Книги дружать з дітворою,
Полюбіть їх у житті.
І вони завжди із вами
Будуть друзями в путі.
Ведуча 1:
Ми вам хочемо представити чарівника й артиста,
У Королівстві Знань відомого Магістра!
Та Королеву Мудрості, яка багато знає
І всіх маляток залюбки в Країні Знань приймає!
Під музику фанфар приходить Магістр і Королева Мудрості. Виконується "Менует" В.А. Моцарта.
Магістр:
Я – Магістр непростий, науковий, чарівний!
В академії "Всіх знань" відповім на сто питань.
Я прийшов, щоб усіх вас провести у перший клас.
Всі готові?
Діти:
Так!
Королева Мудрості: Стривайте! Перш загадки відгадайте!
Ви уважні будьте, діти, і кмітливі, й працьовиті!
1. Букви всі від А до Я на сторінках… (Букваря)
2. Для письма сказати прошу, що потрібно взяти? (Зошит)
3. Ручки й олівці, щоб знали, ми складаємо в... (Пенали)
4. Незабаром стрінуть нас школа і просторий… (Клас)
5. Хто скликає на урок? То дзвенить шкільний… (Дзвінок)
Магістр:
Молодці, радий за вас, що готові в перший клас!
Чув, що букви ви вивчали і потроху вже читали!
Дитина:
Ті, що є у букварі, знаємо букви ми усі!
Магістр:
Добре знаєте? Гаразд. Перевіримо ми вас!
Королева Мудрості: От і перший наш дзвінок – починається урок!
Всі на дошку подивіться і старанно потрудіться!
Вибігають літери і стають півколом.
Літера А:
Я – літера А, люблю співати,
Дуже мрію на сцені виступати.
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Літера Б:

Я – літера Б, друга в алфавіті,
Вмію співати, сміятися, радіти.
Літера В:
Я – літера В, приголосною звати,
Можу у війську всіх захищати.
Літера Г:
Літера Г – сором’язлива така,
Та затанцює враз гопака!
Літера Д:
Літера Д – дуже завзята,
Добре морозиво люблю вживати!
Літера Е:
Гей, ви, літери живі, не прості, а чарівні,
Поспішайте ви сюди для навчання і для гри!
Проводиться гра "Розв’язування прикладів". Дві команди шикуються у ряд. За командою вони
повинні розв’язати математичні приклади за зразком. Наприклад, 3+3=6.
Ведуча 1:
Дзвіночок знову кличе нас:
– До класу час, до класу час!
Королева Математики іде
І привітання всім несе!
Виконується пісня Королеви Математики (Додаток).
К. Математики:
Знайте: кожному з вас, діти, рахувати треба вміти.
Ви не проти, друзі, бачу, розв’язати ці задачі.
Королева я логічна, не проста, математична!
Цифри-друзі, вибігайте і дітей перевіряйте!
Цифра 12:
1. Три веселих киці грались на травиці,
Мурчик теж до них підбіг,
Скільки кошенят усіх? (4)
Цифра 11:
2. Ось грибочки у гайочку під осикою сидять,
Два грибочки, три грибочки –
Разом буде всього… (5)
Цифра 10:
3. Скачуть жабки, ква-ква-ква,
Ой, яка смачна трава!
Тут п’ять жабок, а там дві,
Скільки жабок у траві? (7)
Королева Мудрості: Прошу, всі відпочивайте – гостя нового стрічайте!
Під сумну музику заходить, вередуючи, Принцеса на горошині.
Принцеса на горошині:
Чому всі діти тут радіють?
До школи йдуть, оце так диво!
А мені до школи не кортить,
Бо голівонька моя весь час болить!
Бо цілу ніч на ста матрацах
Ні разу не здрімнула я,
Принцесою на горошині
Зве тепер мене рідня!
Ведуча 1:
Музика нам допоможе
Цю принцесу лікувати,
Треба Королеву Музики
На випускний гукати!
Королева Музики:
Я – королева Музики.
Усім відома, діти.
Із нотками веселими
Навчаю вас дружити.
Вам не дозволить музика
Більше вередувати,
Аеробіку веселу
Потрібно починати.
Під музику діти виконують веселу фізичну хвилинку (за вибором музичного керівника).
Принцеса на горошині:
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Ведуча 2:
Дитина:

Ведуча1:
Онучка:
Ведуча 1:

Вже не буду вередою,
Подружуся з дітворою!
Гарно із дітками свято стрічай,
А про примхи тепер забувай!
Дитсад. Стежинка за вікном,
Земля моя, родина.
І місто, де ми живемо –
Це – рідна Батьківщина.
Все любо серденьку навік,
Це не віддам нізащо.
Вам подаруємо пісню ми.
Що може бути краще?
Виконується пісня "З тобою" (Додаток).
З країни дитинства, з країни казок
Прийшла дивна гостя вітати діток!
Заходить онучка Яринка.
Добрий день, я – онучка Баби Яги, Яринка!
Я дуже мрію піти до школи, а бабуся мене не пускає. А куди це я потрапила?
Це дитячий садок, сьогодні дітей старшої групи ми проводжаємо у перший

клас!
Онучка:
Шановні вихователі, візьміть і мене з вашими дітками до першого класу!
Ведуча2:
Для цього потрібна письмова заява твоєї бабусі Яги до завідувача садочка! А
тепер, якщо хочеш, залишайся на нашому святі і познайомся із нашими випускниками.
Звучить "Арабеска", муз. К. Дебюссі
До залу залітає Баба Яга.
Баба Яга:
Сувора завжди я з усіма, і бути такою вже сили нема,
В душі, безумовно, прекрасна, та дуже-дуже нещасна!
Ах, як хочеться бути молодою, щоб не називали вередою,
З усіма бути привітною і чемною,
Володіти мовою іноземною.
Хто допоможе в цім мені, я поки що не знаю,
Але тут свято, і сюди сьогодні завітаю!
Ведуча:
Зачекайте, панночко, ви поводитеся нечемно, забули привітатися із гостями і
дітьми.
Баба Яга:
А що тут за свято?
Ведуча:
Ми проводжаємо своїх дошкільнят до першого класу і сьогодні вони
прощаються з садочком, щоб у вересні йти до школи!
Баба Яга:
Та ви що? Хто це зараз, під час економічної кризи йде до школи? Діти, навіщо
вам книжки, уроки? Це така нудота, навіть я ніколи не вчусь. Почала нове життя: краще телевізор
подивитися, на комп’ютері пограти в цікаві ігри, на дивані повалятися. Погоджуєтеся ви зі мною,
діточки?
Діти:
Ні!
Баба Яга:
Діти, а що вам подобається більше: навчатися чи розважатися?
Ведуча:
Звичайно, більше подобається розважатися, але для відпочинку ще буде
багато часу, а зараз для наших дітей головне – навчання, тому що коли вони підуть до школи, то
будуть багато знати!
Баба Яга:
Ой, нещасна, нещасна, нічого я не знаю, до школи не ходжу! А ще у мене
зовсім немає друзів! Хоч би одного мені друга, де його взяти? А ваші діти вміють дружити, чи тільки
сваряться і б’ються?
Ведуча:
Ні, Бабусю, наші діти дуже гарно вміють дружити і поважати інших, і зараз
виконають веселий номер "Дружні пари".
Виконується пісня-гра "Оркестр" (Додаток).
Ведуча:
А якого ж треба Вам друга?
Баба Яга:
Хочу я зустріти такого, щоб не було ні в кого:
ні товстого, ні малого, роботящого, ділового,
щоб багато грошей мав, і весь час про мене дбав!
Ведуча:
А ми знаємо такого, тихо – ось і він.
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Крадучись, із скринькою до залу заходить Кощій.
В своєму замку я гроші складаю,
Золоту скриню в печері маю,
І над скарбом своїм потихеньку чахну,
В скриню лиш подивлюсь – і від щастя ахну!
Я такий багатій, та чомусь страждаю,
Може, це все тому, що друзів не маю?
Баба Яга:
Цей чоловік – і думати годі,
У друзі мені він дійсно підходить!
Кощій:
Апчхи! У мене, мабуть, грип, намочився і охрип,
Гроші від усіх сховав і ледь душу не віддав!
Ведуча:
Щоб не хворіти, треба із спортом дружити,
Б.Я.:
Так, треба і спортом займатися, і з дітками дружити!
Кощій:
Ось із ким я дружу, ось кого кохаю,
Гроші рахую і все, що слід, придбаю.
Обіймає скриню.
Баба Яга:
Кощіюшко, а ти джентльмен? Ти знаєш, що дарують джентльмени дамам?
Мені так сумно.
Кощій:
Звичайно, знаю, а для тебе, Бабусю, зараз затанцюють чарівні квіти.
Виконується танець "Чарівні квіти", муз. П.І. Чайковського ("Пролісок").
Баба Яга:
Ой, спасибі Кощіюшко, я така щаслива, дякую тобі за чудовий букет, а скажи:
ти справжній бізнесмен чи ні?
Кощій:
Я чув: щоб бізнесменом стати, треба багато книжок прочитати.
Ведуча:
Так, наші хлопчики теж джентльмени і в майбутньому – бізнесмени. Вони
знають: треба вчитись, наполегливо трудитись! Кощію і Бабусю Яга, ви повинні зрозуміти, що щастя
– це не гроші у скрині, щастя – це друзі вірні, щирі, це сяйво неба і зірок, це красивий спів пташок.
Онучка:
Бабусю Яга, відпусти мене, будь ласка, до школи з дітьми старшої групи, я так
мрію мати багато друзів, гарно вчитися й бути щасливою!
Ведуча:
Чула я, що золоті рибки щастя
Всіх рятують від нещастя!
Добре, рибок погукаю, що усім допомагають.
Хай щастя у оселю завітає, і добро зло перемагає!
Виконується танець золотих рибок на блакитному озері, муз. «Весняна пісня»
Ф. Мендельсон - Бартольді
Золота рибка 1:
Усі наші мрії, неначе ті птиці,
Пускаємо аж до самої зірниці
І просимо зірку, щоб завжди світила,
Вам, дітки, добро лиш із неба носила!
Золота рибка 2:
Щоб завжди були ви щасливі, здорові,
Веселі і гарні, мов квіти чудові,
Щоб кожному шлях був в життя променистим,
Щоб щастя прийшло у життя особисте.
Золота рибка 3:
Вам глечик із моря глибин ми дістали,
Букварика щоб діти скоріш відшукали.
І той, хто цей глечик до рук лиш візьме,
Відразу хорошим і чемним стає!
Золота Рибка 4:
Будемо ми чарувати і Букварик дарувати,
Щоб відкрив стежину в життя,
Щоб подарував знання!
Кощій бере глечика.
Кощій:
Які тут чемні й розумні дітки: багато знають і, головне, вміють дружити, а ми
нічого не знаємо.
Баба Яга бере глечика.
Баба Яга:
Так, я була вередливою і злою, а тепер я обов’язково виправлюся. Оленко, я
зрозуміла, що тобі необхідно йти в школу, як це я до цього раніше не додумалася.
Кощій:
Зараз я зазирну до скрині, от дива – там замість грошей… Букварик! Ми
подаруємо його усім майбутнім випускникам!
Кощій:
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Так, нам потрібно, дорогенька, додому повертатися, щось засиділися ми в
гостях, ще треба Оленці все необхідне до школи купити.
Баба Яга:
А вам, друзі, хай щастить у школі, чекайте, ми скоро теж будемо там навчатися.
Казкові персонажі залишають залу.
Ведуча 1:
Чарівний глечик, незвичайний,
Сьогодні рибки золоті вам принесли,
Щоб всі були щасливі, здорові і красиві,
В країні щастя і добра зросли!
Лунає чарівна музика "Казочка", муз. С. Майкапара. Дітям передають глечик,
вони розповідають про свої мрії.
Дитина 1:
Немовби вогник чарівний,
Це свято в нас сіяє.
Нехай у залі сонячній, ясній
Тут квіти у подяці запалають!
Дитина 2:
Всі ми – це ваші перші квіти,
Відкрились і довірились ми вам,
А ви любов’ю і турботою зігріли.
Бажаємо щастя у житті всім вам!
Ведуча 2:
Сьогодні тут дорослі і малі
Всі ваші друзі шлють свої вітання,
У дитсадок востаннє ви прийшли,
Щоб слово вдячності сказати на прощання!
Дитина 3:
Спасибі всім тим, хто працює в садочку,
За ласку, увагу, турботу, привіт.
Ми всі полюбили цей рідний куточок,
І тут нас навчали про весь білий світ.
Дитина:
Це все не під крильцями рідної мами –
Тут інші про нас турбувались серця,
Спасибі усім, хто був поруч із нами,
Душевну красу віддавав до кінця!
Діти дарують квіти працівникам садочка.
Виконується пісня "Посмутнів сьогодні день" (Додаток)
Слово для привітання надається адміністрації дошкільного навчального закладу.
Ведуча 1:
У добру путь, шановні діти!
І хай дасть Бог нам всім радіти
За ваші успіхи, уміння,
Хай нових паростків коріння росте
Для нових, світлих знань,
Всіляких справ і починань!
Ведуча 2:
У добру путь і в добрий час!
Зі святом ще раз усіх вас!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК
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1.
Приспів:
2.
3.

Ми дружно і охоче ідемо в дитсадок,
До себе він щоранку скликає всіх діток.
Дитсадочок, дитсадочок, наш веселий другий дім,
В нашім гарнім дитсадочку добре, затишно усім.
Тут іграшки красиві чекають кожен день,
Тут вивчили багато і віршів, і пісень.
Малюємо, читаємо і ходимо в танок.
За все, що ми уміємо, – спасибі, дитсадок!

Пісня-танець

У всіх я і про все запитую щораз –
І звуть мене чомучкою дорослі повсякчас.
Дівчатка показують правою ручкою на глядачів, потім лівою ручкою перед собою.
Я прошу зрозуміти допитливість мою,
Бо невідомий мені світ ще тільки пізнаю.
Роблять пружинку, кружляють парами човником.
Приспів.
Чомучки, чомучки – ми дітки веселі,
Зростають чомучки у кожній оселі.
Дівчатка піднімають плечі догори, дивуються-махають голівкою ліворуч і праворуч.
Чому, куди і як? – про все я хочу знати.
У вас знайдеться час, дозвольте запитати!
Дівчата беруться руками за голову, виконують хитання.
1.
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Чому сова лякливо у темряві кричить,
А де сховалось літечко і сонце спить всю ніч?
Дівчата виконують приставні кроки вправо і вліво.
Про що струмок співає, куди пташки летять?
А ще я хочу знати, як зірочкою стать?
Сварять пальчиком.
Приспів.
Повторення рухів.
3.
Чому встає веселка, а звідки падав сніг?
А як, скажіть, будь ласка, складаються пісні?
Тож просимо допомоги, дорослі, ми у вас,
Пояснюйте усе нам, знайдіть для діток час.
Дівчата роблять зірочку.
2.

1. Допитливим, цікавим будь,
Та тільки небайдужим.
В Країну знань велику путь
Долай уперто, друже.
2. Усе, що пізнане колись,
Завчи, збагни глибоко:
Країна знань, як неба вись,
Красою вабить око.

1.

Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
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Приспів:

Дінь-дінь...
Послухай, як трава росте,
Напоює дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Шу, шу...
Послухай, як вода шумить,
Дніпро до моря лине,
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Ля, ля...

2.

Приспів:
3.

Приспів:

Ми хотіли танцювати, танцювати, танцювати,
Та не знали, як почати, як почати, як почати.
Один, два – підійшли, три, чотири – відійшли.
Покружляли, посміхнулись, ну, і до побачення!
2.
У дівчаток бубонець, бубонець, бубонець,
Всіх скликає у танець, у танець, у танець.
Один, два – підійшли, три, чотири – відійшли.
Покружляли, посміхнулись, ну, і до побачення!
3.
А у хлопців маракас, маракас, маракас,
Хто тут грає краще нас, краще нас, краще нас?
Один, два – підійшли, три, чотири – відійшли.
Покружляли, посміхнулись – ну, і до побачення!
4.
Оркестранти всі разом, всі разом, всі разом
Тут заграємо гуртом, ми гуртом, ми гуртом,
Один, два – підійшли, три, чотири – відійшли.
Покружляли, посміхнулись – ну, і поклонилися!
Вихідне положення: дівчатка і хлопчики стоять у двох концентричних колах і співають,
виконуючи пружинку і вдаряючи інструментами в ритм пісні.
На 3, 4 рядки виконують приставні кроки один до одного і назад, кружляють навколо себе;
дівчата міняють партнера: переходять до іншого хлопчика за годинниковою стрілкою.
1.
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1.

Приспів:
2.

Посмутнів сьогодні день, в дитсадочку стало тихо:
Не почуєш тут пісень, ні жартів, ні сміху.
В цьому рідному дімку ми мужніли і зростали,
Гралися на килимку, мудру азбуку вивчали.
Прощавай, прощавай, рідний наш дитячий сад,
Вже цвіте буйно сад, ми не вернемось назад.
Щиро дякуємо вам, вихователі і няні,
І спасибі кухарям за варенички в сметані.
І хоча вже мами нас записали всіх до школи,
Хоч ідемо в перший клас – не забудемо вас ніколи.

ВИПУСКНЕ СВЯТО "ЗДІЙСНЕННЯ ДИТЯЧИХ МРІЙ"
Для дітей 6 років
Мета: удосконалювати розуміння дошкільниками важливості знань у житті людини, узагальнити
знання про казкових персонажів; розвивати у дітей здатність до уявлень, фантазію, творчі навички;
створити святкову, радісну атмосферу в дитячому колективі, виховувати у дітей культуру поведінки,
почуття любові до дитячого садка, почуття пошани та вдячності до всіх працівників навчального
закладу.
Наочне оформлення: декорація корабля "Вітрильник мрії", сині та блакитні хвилі з тканини, макет
лелеки, декорація "гніздечка", декорація великої квітки – лілії, очерету, велика кольорова прикрашена
парасоля, два мольберти, два ватмани, об’ємні цифри (на липучках).
Музичне оформлення: "Вальс", муз. Шопена, "Пори року" П.Чайковського, "Дитячий джаз"
В.Косенка, музичні ефекти звуків природи (шум вітру, хвиль, моря, крик чайки).
Обладнання: штучні квіти (18 шт.), ляльки, дзвоники (26 шт.), блакитні та сині стрічки, кольорові
повітряні кульки, лялька-немовля, колясочка, картонні "усмішки", кольорові стрічки (8 шт.), картонні
картки з математичними загадками (5 шт.), маленькі хустинки (8 шт.).
Реквізити для ігор: літери української абетки, мольберти (2 шт.), об’ємні оцінки.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає
вивчити вірші. Батьківський комітет групи наперед готує подарунки для дітей молодшої групи,
дипломи для випускників.
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Дійові особи: дорослі – Ведучі, Ворона Каркарона, Казкар; діти – мрії, капітани, Дюймовочка,
ельфи, жабенята (діти другої молодшої групи).
ХІД ЗАХОДУ
Шановні гості і батьки! Усі присутні в залі!
Усіх зібрало нас в цю мить це свято незвичайне!
Дитячий сад своїх малят у школу проводжає!
Сьогодні мила дітвора гніздечко покидає.
Ведуча2:
Чарівні й прекрасні наші діти,
Гостей сьогодні повен зал,
Тож хай лунає ніжний вальс святковий
І розпочнеться випускний прощальний бал!
Діти виконують вальс "Дружба".
Ведуча 1:
Любі друзі, от і настав той день, якого чекали всі. Сьогодні дитячий садок
проводжає до школи своїх випускників. Для нас ця подія радісна і сумна! Радісна, бо вчорашні
малюки стали дорослішими, зміцніли, багато чому навчилися і готові до подальшого серйозного
життя.
Ведуча 2: А смуток лягає на серце, тому що маємо розлучитися з дітьми, які для нас стали рідними
за ці роки. Так хочеться, щоб вони пам’ятали любов і турботу, яка оточувала їх всі ці роки у дитячому
садочку.
Дитина 1:
День сьогодні особливий –
Він буває тільки раз.
Нині всі за нас радіють:
Ми йдемо у перший клас!
Дитина 2:
Час до школи вирушати –
Буде перший наш урок,
Але шкода розлучатись
Із тобою, наш садок!
Дитина 3:
У садку жилось нам гарно,
Тут дружили ми і грались,
Не помітили вже навіть,
Як дорослими ми стали.
Дитина 4:
Тут ми вчилися читати,
Малювати і ліпить,
Танцювати і співати,
Працювати і дружить.
Дитина 5:
Я скажу всім по секрету,
Що найкращий – наш садок,
Більш немає в ріднім місті
Таких гарних діточок!
Дитина 6:
У цій залі, мов артисти,
Ми охоче виступали,
І розігрували дійства,
І вірші декламували.
Дитина 7:
І сьогодні наше свято
Вже останнє разом з вами,
Звуть нас сьогодні "дошкільнята",
З вересня вже – "школярами".
Дитина 8:
Тож хай пісня починає
Бал чудовий, випускний.
Ми для тебе заспіваймо,
Наш садочок дорогий!
Виконується пісня "Прощальний вальс".
Ведуча 1:
Сьогодні ми у нашім ріднім колі
Випускників вітаємо своїх,
Вони вже в вересні навчатись будуть в школі,
А ми в садку залишимось без них!
Ведуча 1:
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Ведуча 2:

Прийдуть до нас інші, маленькі діти,
Ми їх так само будемо навчати,
І в перші дні, буває так нерідко,
Нам буде, діти, вас не вистачати!
Дитина 1:
Нам теж без вас незвично буде трішки,
Але до всього треба вже звикати,
Ми в цьому році дуже гарні книжки
Вже самостійно зможемо читати!
Дитина 2:
Подія добра! Будемо учитись!
Вдягнемо форму й будемо школярі!
Дорослі скажуть: "Гарні наші діти!".
Малеча буде заздрити в дворі!
Виконується пісня "Школярики" ( із дзвониками).
Ведуча 1:
Я пропоную сьогодні у цей незвичайний і радісний день вирушити в подорож.
Заплющить очі і уявіть собі – 200… рік. У кожну родину лелека приніс чудове немовля. Кому
синочка, кому донечку. Зі щастям і радістю у ваш дім прийшли нові турботи та клопоти. Минуло
кілька місяців. Маля підросло, з’явився перший зубчик, дитина зробила перші кроки, вимовила
перше слово, і ви разом зі своєю дитиною пізнаєте світ. Та ось мамі треба вийти на роботу. А куди ж
подіти маля?
Діти:
У садок!
Ведуча 2:
Три роки тому наші випускники були маленькими дітками, і вони іноді плакали
за мамою, а потім раділи, веселилися, пізнавали для себе цікавий світ дитинства – все це для них
відкрив наш дитячий садок. Скільки в садочку було цікавих пригод, веселих забав, цікавих
пізнавальних ігор та чудових казок. Тож сьогодні на випускний бал герої казок прийдуть привітати
випускників зі святом.
Звучить мелодія моря і вітру "Вальс", муз. Г. Фінаровського
Ведуча 1:
Захвилювалося море, все вище й вище піднімаються хвилі. Південний теплий
вітер приносить нам на парасольці незвичайного казкового героя.
Звучить чарівна музика П. Чайковського.
Казкар:
Добрий день, шановні діти, добрий день, шановні гості! Я – відомий чарівний
Казкар, мене так дуже закрутив теплий казковий травневий вітер, що я навіть отямитися не встиг, як
прилетів до цього чудового палацу. А скажіть, куди це я потрапив?
Ведуча:
Ти потрапив у дитячий садочок №… міста (села) … Сьогодні у дітей старшої
групи … випускне свято. Їх сьогодні випроводжають до школи.
Казкар:
То ваші діти вже випускники! Як швидко летить час! Вибачте мене, будь ласка,
тільки я зовсім забув, що таке свято.
Ведуча:
Свято – це коли всі збираються разом і всім весело, хочеться танцювати, співати,
гратися. Все це вміють наші діти, а ось чаклувати так, як ти, вони, на жаль, не навчилися. Цьому,
мабуть, теж треба вчитися?
Казкар:
Щоб чарівним казкарем, як я, стати, треба довго вчитися.
Прошу вас на мене пильно подивитися,
Крутну чарівною парасолькою – і в цей час
Чарами здивую вас! Буду мрії всі здійсняти,
Тільки треба загадати!
Дитина:
В нас сьогодні урочистий
День прощання з дитсадком,
Мрію, друзі, подивитись,
Як прийшов в сад малюком!
Казкар:
Али, балі, растобарі,
Мрію здійснять мої чари.
Чарувати я почну
І для вас усе здійсню.
Ведуча 1:
Були колись і ви маленькі,
Як рідних, вас ми доглядали,
Тепер на бал найменші діти
Вас привітати завітали.
Під музику забігають жабенята - малюки, виконують маленьке привітання.
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Жабенятко 1:

Ми прийшли сьогодні вас
Провести у перший клас.
І як менші дошкільнята вам дамо такий наказ.
Жабенятко 2:
Просимо: запам’ятайте – нам в усьому приклад ви!
Не лінуйтесь, не пустуйте, не втрачайте голови.
Жабенятко 3:
Ми бажаємо щиро вам, всім майбутнім школярам,
Ви навчайтесь на "дванадцять", не підводьте тат і мам.
Ведуча 1:
Ці веселі жабенята звеселили весь садок,
Цукерками почастуємо ми сьогодні цих діток.
Малюки приймають подарунки і залишають залу.
Дитина:
А я мрію потрапити в країну казок і зустрітися з її героями...
Казкар:
Це зробити дуже просто:
Алі, балли, растобари,
Мрію здійснять мої чари!
Дюймовочка:
Хоч я дівчинка маленька, Дюймовочкою звуть мене,
Та проте сюрприз маленький для дітей у мене є.
Ельф:
Я вам подарую іграшки любі,
Із ними ви гралися щиро не раз.
А нині на святі прощання з садочком
Із друзями затанцювати час.
Ведуча 2:
У садочку перед дітьми відкривається чудовий світ дитинства, тут поруч із
ними їх найулюбленіші перші друзі – іграшки, які, на жаль, ви залишите іншим малюкам, тому що на
вашому шляху відкривається нова стежина – це початок навчання у школі і прощання зі своїм
дитинством. І сьогодні всім дорогим гостям, усім друзям наші випускники дарують пісню
"Посмішка".
Виконується пісня-танець "Посмішка" (Додаток).
Казкар:
Гарно діти танцювали під мелодію душевну,
І у залі стало раптом урочисто і натхненно.
Тож скажіть мені про мрії, можу все для вас здійснити!
Дитина:
А я дуже хочу знати, хто в житті ким мріє стати!
Ведуча 1:
Як приємно бути біля теплого моря. Коли тебе торкають теплі хвилі, то
відчуваєш себе наче у дитинстві: у світі добра, ласки і дива. Море впадає в океан, і наших дітей після
моря дитинства чекає океан випробувань. Всі хвилюються, задумуються про майбутнє. Морем пливе
кораблик, який називається "Вітрильник мрії", він переповнює душу кожної дитини цікавістю і веде
до нового і незвіданого.
Виконується пісня "Малі мандрівники" (Додаток).
Ведуча 1:
Хитає наш вітрильник, гойдає, і з’являються на нашому випускному балу ніжні
чарівниці – дитячі мрії.
Виконується танець дитячих мрій (із кольоровими стрічками).
Мрія 1:
Всі ви гралися й зростали,
Та уже дорослі стали!
Хай здійсняться ваші мрії,
Добрі справдяться надії!
Мрія 2:
Хай ці мрії всі яскраві,
Допоможуть у навчанні,
Хай осяють вашу путь,
Знань багато принесуть!
Мрія 3:
Хай же Господь усіх оберігає,
Від зла, хвороби і журби!
І ласку щедру посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
Мрія 4:
Мріє гілочка явором стати,
Пташка маленька в небі літати,
Вірить матуся в доньку і сина,
Вірить у мрію кожна дитина.
Ведуча 2:
Як приємно, що від добрих побажань, чарівних мрій стало тепло і затишно у
нашій залі. Якого чудового вітрильника подарував ти нам, Казкарю!
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Хай цей вітрильник-мрія допоможе всім малятам,
І сьогодні нам розкаже, хто ким давно мріє стати.
Дитина 1:
В мене мрія, яка всіх теплом зігріє,
Усім посилає надію.
Я добротою зігрію усіх: стати лікарем – ось моя мрія.
Дитина 2:
В мене мрія краси і тепла –
Я хочу красу дарувати,
Дарувати чарівність, прикрасить поля –
Дизайнером хочу я стати.
Дитина 3:
В мене мрія мудрістю сяє,
Хто її знайде, той свій шлях відшукає.
Я вчу дітей цікаво і щиро.
Стати вчителем – ось моя мрія.
Дитина 4:
В душі моїй творчість палає:
Так хочеться пензлик узяти
І змалювати країну свою –
Художником мрію я стати.
Ведуча 1:
Ми думаємо, що мрії всі здійсняться,
Але для цього треба працювати:
Натхненно дослідити все й вивчати,
І для початку школярами стати.
Ведуча 2:
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що маєш ти набути,
Не станеш у житті ніколи,
Ким у дитинстві мрієш бути.
Дитина 5:
А про свою мрію не знаю, як сказати,
Дуже хочу я гостям гумор дарувати!
Казкарка:
Буду, буду чаклувати, усім настрій піднімати,
Про професії вже черга частівочки заспівати.
Діти співають "Веселі частівки" (за вибором муз. керівника).
Ведуча 1:
Життя – це ніби море, а корабель – це ми,
Тож мріють хлопці наші капітанами рости.
Хлопчик 1:
А ми мріємо із другом капітанами стати,
На далекі острови разом мандрувати.
Розрізати кораблем гребені океану.
Ця професія вимагає сили і наснаги.
Хлопчик 2:
У мріях мандрувати я люблю,
І попливу на острови далекі,
Туди, де кличе синій океан
І де панує неймовірна спека.
Виконується пісня хлопчиків "Юний капітан" (Додаток).
Казкарка:
А вихователі теж мрію мають і зараз на святі її загадають.
Ведуча 1:
Маленькими ви прийшли до дитячого садка, а зараз стали гарними, чуйними,
добрими майбутніми школяриками. Ми сподіваємось, що ви такими залишитесь і в школі, і в житті.
Дорогі батьки! Ми вдячні вам за те, що довірили нам своїх маленьких діточок. Злетіли роки, а з ними
виросли і наші діти. Та, як би не склалася доля, ми повинні пам'ятати, що діти – наша радість, наша
надія, наше життя. І ми мріємо, що життєва дорога буде щаслива, світла і радісна для всієї нашої
малечі. І тепер від вас і вчителів залежить їхній майбутній шлях!
Казкар:
А тепер про свою мрію
Дуже хочу розказати,
Хочу рок-н-рол веселий
Випускникам подарувати!
Али, балі, растобарі,
Мрію здійснять мої чари.
Чарувати я почну
І для вас усе здійсню.
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Звучить чарівна мелодія П. Чайковського. Парасолька крутиться.
Дитина 6:
Скоро в школу, скоро в школу!
І для нас це в перший раз.
Скоро в школу, скоро в школу!
Ми підемо в перший клас!
Дитина 7:
Буде друзів там багато
І великих, і малих.
Ми про мрії розказали
І станцюємо для всіх!
Виконується парний танок "Знову до школи" муз. І. Кишка
Ведуча 1:
Дякуємо тобі, чарівний Казкарю, за чаклування пречудове!
Казкар:
Радий зустрічі із вами, майбутніми школярами,
Хай приносить радість школа,
Гарних друзів вам довкола.
І успішного навчання побажаю на прощання!
Мені ж треба поспішати в країну казок відлітати!
Казкар відлітає на парасольці із свята.
Звучить музика "Дитячий джаз" І. Кириліної
З’являється Ворона Каркарона.
Ворона Каркарона: Ой, йой! Що це таке робиться! Куди забирають наших дітей із садочка. Чотири
роки я за ними була, жила у гніздечку, дивилася, як вони ростуть, спостерігала за їхніми святами, а
тепер всі кажуть: "Скоро їм у школу". Я Ворона Каркарона, помічниця Казкаря. В нього ще така
чарівна парасолечка є, крутнеш нею – і всі мрії здійсняються, не треба і в школу ходити. А що це таке
"школа", з чим її їдять? Мені 300 років стукнуло, а я такого слова не знаю.
Ведуча 1:
Не хвилюйся, шановна Каркарона, ми тобі все розкажемо. Школа дає дітям
знання, вчить читати, рахувати, знайомить із навколишнім світом. Ось послухай чудову пісню, яка
так і називається "Рідна школа".
Виконується пісня "Рідна школа", муз. В. Шаїнського, сл. М. Пляцковського, переклад С. Терещенка.
Тепле сонечко встає – дітвора з садочка йде,
Наша школа з нетерпінням всіх чекає,
Щоб зростала дітвора, гарно вчилися щодня,
Бо нам вчитися і гарно, і цікаво.
Ось лунає вже дзвінок, він скликає на урок,
Щоб всі дружбою уміли дорожити,
Поважати вчителів, шанувати рідний дім,
У своїй країні нам щасливо жити.
Каркарона:
Я дуже мрію, щоб ви мене протестували і видали сертифіката: чи готова я до
школи?
Ведуча 1:
А ми це зараз перевіримо! Задамо тобі завдання, тільки ти будь уважна!
Не кущ, а з листочками,
Не сорочка, а зшита, не людина, а розповідає?
Каркарона:
Що це таке? Ага, здогадалася. Не кущ, значить, дерево, а на дереві торбинка,
зшита з клаптиків, а не людина. Значить – радіо! Правда, я – молодець!
Ведуча 2:
Оце нагородила. Діти, що це?
Діти:
Книга! А ми знаємо про тебе, Каркароно, цікавий віршик.
Дитина розповідає гумореску.
Ворона вчора до книгарні влетіла й каркнула: Кар-кар!
Тут всі книжки я бачу гарні, а чи є у вас буквар?
Чи є при кожнім слові картинки кольорові,
Аби й мої вороненята "Кар-кар" навчилися читати?
Каркарона:
Ну, порадували ви мене гумором, а зараз перейдемо до навчання. Нехай це буде
репетиція. Давайте ще одне завдання!
Ведуча 1:
Зараз на тебе чекає математичне випробування.
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Дитина:

Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух.
Хто ж тепер нам скаже, в двох кролів є скільки вух?
Каркарона:
5.
Діти:
4.
Каркарона:
Ти, диви, які вони розумні, а це погано, бо з таких, як ви, виростають всякі
Знайки, Гарі Поттери, Попелюшки, Білосніжки.
Ведуча:
Це ти просто заздриш трішки! Наші діти не тільки розумні, а й талановиті, бо в
садочку протягом чотирьох років з ними займалися і розвивали їхні здібності.
Каркарона:
А що, вони і дружити вміють, і не сваряться?
Ведуча 1:
А ти послухай уважно!
Дитина 8:
У садочку ми навчались вірну дружбу шанувати,
І пробачення просити, меншеньких не ображати.
Якщо трапилася пригода, ми не будемо сумувати.
Вам танок про нашу дружбу дуже хочемо показати.
Ведуча 1:
Одного ранку хлопчики читали букварики, а дівчата танцювали, і що ж з цього
вийшло…
Виконується танець "Шарики-ліхтарики", муз. і сл. І. Тарнавської.
Каркарона:
Ні, у вас тут все так заплутано, але перемогла дружба, а це добре! Тут діти
читали букварика, а я теж почала потроху літери вивчати!
Ведуча1:
Зараз перевіримо – діточки вставайте
І на святі гру веселу "Склади слово" починайте.
Проводиться гра з дітьми "Склади слова" (Слова: школа – садок).
Каркарона:
Цікаво, а наші батьки готові йти до школи? Я їх зараз сама перевірю. Давайте
подивимося, на які оцінки вчилися наші мами у школі.
Проводиться гра з батьками "Мій щоденник". У грі беруть участь дві мами. До залу вносять два
мольберти. Учасники гри повинні на наклеєний щоденник приєднати об’ємні позитивні оцінки: 10, 11,
12, але із закритими очима. Потім вони відкривають очі і всі аналізують мамині щоденники.
Ворона Каркарона: Бідні діточки! Ви хоч знаєте куди ви потрапите – це просто жах! Змусять
бідних, маленьких діточок сидіти за партами, читати, писати. А хто ж мене буде підгодовувати
смачним бутербродом з вареною ковбасочкою, кашкою, омлетиком? Ви раніше так любили годувати
пташок, робили годівнички, сипали зернятка, а що ж тепер буде з бідною Вороною Каркароною,
сиріткою нещасною?
Дитина 1:
Люба Каркароно, не хвилюйся, прошу,
Наші всі кухарі приємні, хороші.
Вони руки золоті, працьовиті мають,
Смачно так готують, про здоров’я дбають.
І тебе й надалі не будуть ображати,
Будуть смачним обідом пригощати.
Діти вручають квіти кухарям закладу.
Каркарона:
Ну добре, бачу, що я не залишуся голодна у вашому садочку, будуть тут мене
підгодовувати. Ой, щось у мене крильце заболіло, це як я до вас летіла, то за гілочку зачепилася,
тепер не знаю: як підете до школи, хто буде мене лікувати? Тож раніше ви мене бинтували і
компресики ставили, і вітаміни давали, а тепер хто мені допоможе?
Дитина 2:
В нас медсестри просто клас.
Роблять щеплення для нас.
Пінки, вітамінки нам носили.
Щоб ми у садочку не хворіли.
І тебе тут полікують, твоє крильце забинтують.
Щиро дякуємо їм, медсестричкам дорогим!
Діти вручають квіти медичним сестрам закладу.
Каркарона:
У мене ще проблема: інші ворони дуже гарно танцюють, а я не вмію, може, у
вас є спеціаліст, який навчить мене танцювати?
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Ведуча:
Не хвилюйся, Каркароно, у нашому чудовому садочку працює
хореографічний гурток, там діти під керуванням хореографа вивчають позиції класичного балету і
покажуть нам рухи святкового полонезу, а ти посидь, уважно подивися, може, і ти навчишся!
Дитина 3:
Хореографія чудова пластику нам розвиває,
І мелодії чарівні нас в минуле повертають.
Полонез – це танець дивний, ми старалися, вивчали,
Як красунечки-панянки з паничами танцювали!
Діти виконують "Полонез", муз. П.І.Чайковського
Каркарона:
Щось я стала останнім часом така вередлива, без настрою, напевно, це все
через нестабільність у країні. Хто мене навчить радіти життю і не нервувати? Не вмію себе чемно
поводити.
Ведуча:
У нашому садочку працює мудрий і досвідчений психолог, який допоможе
віднайти душевну рівновагу.
Дитина 4:
Ми йдемо за порадою до нашого психолога:
Вона лікує настрій нам, без болю й поступово,
То поговорить лагідно, то тихо усміхнеться.
Їй вдячні всі малята за тепле й щире серце.
Діти дарують квіти психологу закладу.
Каркарона:
Ой , які ж вони молодці! А хто ще працює у садочку?
Дитина 5:
Є в садочку добрі люди і, як ангели, вони,
Все життя з теплом, любов’ю завжди поряд із дітьми,
Це фізрук, завгосп чудовий, музиканти й кухарі,
Логопед і праля – всі працюють тут щодня.
І технічні працівниці, тесляр і бухгалтери.
Ми усіх вас дуже любим і бажаємо добра!
Дитина 6:
А тепер до вихователів ми хочемо сказати слово...
Як сонечко ласкаве заходить до кімнати –
І радісно, і щиро ми зустрічаємо вас.
Неначе добра мама, нас любите усіх,
Навчаєте з любов’ю, як діточок своїх.
Дитина 7:
Бажаємо ми бути схожими на вас,
І мудрості, й любові вчимося повсякчас,
Неначе добрі феї, чаруєте ви всіх –
І чути поряд з вами наш добрий щирий сміх!
Виконується пісня "Виховательки рідні" (Додаток).
Дитина 8:
Спасибі ніжним, добрим няням,
Що нам були як рідні мами,
За те, що чистоту тримали,
В усьому нам допомагали.
Загадаємо не раз в житті
Ми ваші руки золоті.
Каркарона:
Які уважні ви до своїх вихователів і няні, а мені цікаво, хто керує цим
навчальним закладом?
Слово надається керівникові дошкільного навчального закладу.
Каркарона:
Мені було весело у вас, я дуже багато дізналася про садочок, а найважливіше я
зрозуміла: ви його любите і шануєте всіх працівників, які стільки років турбувалися про вас. На
вашій стежині майбуття я вам бажаю щасливої дороги, світлої долі і здійснення всіх ваших
заповітних мрій. До побачення, дорогі діти!
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МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

1.

Приспів:
2.

В садочку ріднім залюбки ми гралися не раз,
А скоро підемо разом ми у школу в перший клас!
З’єднав садочок нас усіх, була одна сім’я!
Пробачте, друзі, що в цей час прощаюсь з вами я!
Тепер для вас, тепер для нас звучить тривожний вальс,
Звучить, за душу всіх бере прощальний дивний вальс!
І вихователька моя згадає ще не раз,
Як кращі роки віддала, щоб слухати цей вальс.
А сльози на очах батьків, мов зорі миготять,
Бо їхні діти-журавлі у вирій вже летять!
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Пісня-інсценівка

Крокую містом сонячним із усмішкою я,
Допомагає скрізь мені ця усмішка моя.
Лиш посміхнусь – похмурий вмить весняним день стає,
І радість щедро розлива навкруг тепло своє!
Приспів:
Усміхнися перехожим, усміхнися сонцю, квітам,
Разом з вітерцем привітним щастям поділюсь,
Усміхнися своїм друзям, усміхнися своїм рідним!
Маю я веселу вдачу, нею поділюсь!
2.
Із вітерцем-блакитником кружляю у танку,
На струнах сонячних складу мелодію дзвінку!
Візьму з веселки кольори – все розфарбую я!
Хай фарбами яскравими цвіте моя земля!
Вихідне положення: дівчата і хлопчики шикуються у дві колони, обличчям до глядача.
1 Фігура:
1-4 такти. Йдуть на носочках вперед колонами, зупиняючись на паралельних сторонах
прямокутника, стають на відстані витягнутої руки.
5 такт. На "раз" піднімають праву руку, на "два" показують нею праворуч, на "три" і "чотири"
опускають руку у вихідне положення.
6 такт.
Аналогічні рухи лівою рукою.
7-8 такти. Обома руками виконують хвилеподібні рухи перед собою.
9 такт. На "раз-два" пари повертаються обличчям один до одного; на "три-чотири" стають у
положення вальсу.
10-12 такти. Вальсують у парі проти годинникової стрілки.
2 Фігура:
1-8 такти. Хлопчики і дівчатка беруться за руки, утворюючи два ланцюжки і йдуть протиходом по
залу.
9 такт. На "раз-два" пари повертаються обличчям один до одного; на "три – чотири" стають у
положення вальсу.
10-12 такти. Вальсують у парі проти годинникової стрілки.
1.
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1.

Приспів:

2.

Ми веселий і жвавий народ,
Нам не можна ніяк без пригод,
Поклик мандрів із здалеку чуємо,
І за покликом жваво мандруємо.
Ми малі мандрівники,
Сумувати нам не з руки,
Пізнаємо дивосвіт,
Північ, південь, захід, схід.
Нумо, друзі, всі до нас –
Вирушати в мандри час.
Скільки на світі цікавого,
Барвистого і яскравого,
Незнаного і таємничого,
У мандри допитливих кличемо.
Ну, а ти сумуєш що?
Стань малим мандрівником!
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1.
Приспів:

2.
3.

Білий корабель у синім морі, на містку відважний капітан.
Шлях далекий відкривають зорі, і пливе кораблик скрізь туман.
Над морем альбатроси, штурвал, кермо і троси,
Як на підбір, матроси на білім кораблі.
Я неодмінно стану відважним капітаном,
Чудовим капітаном, найкращим на землі!
Кажуть всі, служити в морі важко, я в житті ніколи не здаюсь,
Безкозирку одягну й тільняшку, юнгою в команду запишусь.
Курс візьму на зоряне майбутнє, рифи за туманом обійду,
Як прибій, бажання це могутнє, свій кораблик у житті знайду.

1.

2.

Виховательки рідні зранку йдуть в дитсадок,
Щоб зустріти маленьких, таких любих діток,
Замінити їм маму і навчать цілий день
Рахувати, читати і співати пісень.
Хто працює в садочку, вам низький всім уклін.
Наші посмішки щирі й голосів передзвін.
Наша шана на віки і повага від нас,
Радість, щастя і квіти –
Все це, любі, для вас.
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ВИПУСКНЕ СВЯТО "НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ВИПУСКНИКІВ"
Для дітей 6 років
Мета: удосконалювати розуміння дошкільниками важливості знань у житті людини, узагальнити
знання про казкових персонажів; розвивати у дітей здатність до уявлень, фантазію, творчі навички;
створити святкову, радісну атмосферу в дитячому колективі, виховувати в дітей культуру поведінки,
почуття любові до дитячого садка, до своєї Батьківщини, родини, високі морально-етичні якості,
почуття пошани та вдячності до всіх працівників навчального закладу, залучати дітей до емоційного
сприйняття музики.
Наочне оформлення: бутафорський "горішок знань", квіти у вазах, кольорові кульки, "усмішки",
дитячі малюнки про рідний садок, плакат "Випускний бал сьогодні у садочку!", костюми для дійових
осіб.
Музичне оформлення: аудіозапис класичної музики "Па де грас", муз.В. Чічкова, "Марш" Ж. Бізе,
мелодій із дитячих мультфільмів, записи звукових ефектів, нотний матеріал шкільних пісень.
Обладнання: букварики (6 шт.), м’які іграшки (16 шт.), парасольки (4 шт.), штучні квіти (4 шт.),
музичні інструменти (дерев’яні ложки, маракас, трикутник, ксилофон), глечик східного зразку, чалма.
Реквізити для ігор: декорація озера, дві вудки,бутафорські рибки-оцінки, літери української абетки.
Коментар: для проведення свята вихователь заздалегідь проводить бесіду про школу, шкільне
приладдя, розподіляє ролі між дітьми ролі та доручає вивчити вірші. Батьківський комітет готує
подарунки для найменших учасників свята та заохочувальні призи для учасників гри.
Дійові особи: дорослі – дві Ведучі, Чорний Кіт, Кікімора; діти – дівчатка – принцеси-пізнавалочки,
хлопчики – академіки шкільних наук.
Дитина 1:

Дитина 2:

Ведуча 1:

Ведуча 1:

Ведуча 2:

Дитина 3:

Дитина 4:

ХІД ЗАХОДУ
Розквітли рясно у садку кульбабки золоті,
Сьогодні бал наш випускний, найперший у житті.
Садочок проводжає нас до школи в перший клас –
І ми хвилюємося всі, бо це у перший раз!
Перший вальс випускний у садочку кружляє,
Посміхається щиро сонце нам угорі,
Не хвилюйтеся, мами, не турбуйтеся, тата,
Ми вже майже дорослі, ми тепер – школярі!
День настав хвилюючий для нас:
Ми проводжаємо дітей у перший клас!
Для них тут ніжний вальс лунає,
Таке в житті лиш раз буває.
Виконується танець "Па де грас", муз. В.Чічкова.
Шановні гості й батьки! І всі присутні в залі!
Усіх зібрало тут на мить це свято незвичайне!
Дитячий сад своїх малят у школу проводжає!
Бажає щастя їм й добра, бал випускний розпочинає!
День сьогодні незвичайний,
Свято радісне у нас –
Ми сьогодні проводжаємо наших діток в перший клас.
Колись несміливо ступали,
Маленькими до нас прийшли.
Та швидко роки пролітали,
І діти наші підросли.
Таким прекрасним і великим
Для них відкриється життя.
Хай тут набуті знання й вміння
Ведуть у світле майбуття.
Скоро в школу, в перший клас,
Скоро в школу перший раз,
Називатимуть вже скоро
Першокласниками нас.
З дитячого садочка
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Дзвінкі пісні летять,
Ми підемо скоро в школу,
Щоб все на світі знать.
Дитина 5:
Ми край наш будемо вивчати,
Про те, як люди в нім живуть,
Щоб потім і собі обрати
В житті хорошу й вірну путь.
Дитина 6:
Ми відпочинемо за літо,
Воно, як ластівка, промчить.
А в вересні для нас привітно
Шкільний дзвіночок задзвенить.
Виконується пісня "Маю я букварика" (Додаток).
Дитина 7:
Погляньте, он ляльки засумували,
Ведмедики, похнюпившись, сидять,
Бо всі ми вже повиростали,
І час настав садочок залишать.
Дитина 8:
Давайте сумувати не будемо,
Ми звикли, іграшки, до вас,
І нашу дружбу не забудемо –
Зустрінемося ще не раз.
Дитина 9:
Скажіть же нині на прощання
Ви добрим друзям:
"Всім щаслива путь!".
А діти з вами у цей день святковий
Таночок на прощання заведуть.
Усі діти виконують танець з іграшками, сл. і муз. О. Попкова.
Ведуча 1:
Сьогодні у нас свято, але нам не тільки радісно, але й трохи сумно, тому що це
день розставання наших дітей із дитячим садочком, з нами. Але нам хочеться вірити, що вони
назавжди будуть пам’ятати свій садочок, де вони росли, вчилися читати, співати, танцювати, тут
розвивали їхні творчі здібності, тут їх любили і чекали кожного ранку.
Дитина 10:
Жили ми у садочку,
У світлім добрім домі.
Для нас усі куточки
Тут рідні і знайомі.
Дитина 11:
Тут росли ми, підростали –
І дорослішими стали,
Ще навчилися співати,
Малювати, рахувати.
Дитина 12:
Одягатися – швиденько,
Умиватися – чистенько,
За столом сидіти тихо,
Їсти, пити всім на втіху.
Дитина 13:
Садочок наш – це казка,
Наче рідний дім,
Нам затишно і любо
Жилося завжди в нім.
Ведуча 2:
Любі діти! Сьогодні у вас особливий день – день прощання із дитячим
садочком. Незабаром ви підете до школи, але завжди пам’ятатимете свій дитячий садочок. Тут
пройшли найсвітліші дні вашого дитинства. І ця чудова пісня про наш рідний садочок!
Виконується пісня "Наша маленька країна" (Додаток).
Ведуча 2: Сьогодні наших випускників прийшли привітати найменші вихованці дитячого садочка,
це красиві маленькі артисти – сонячні зайчики!
Вітання від дітей другої молодшої групи.
Малюк 1:
Ми, сонячні зайчата, вітаємо вас з святом,
Бажаємо здоров’я і сонечка багато!
Малюк 2:
Хай сонячні усмішки на лицях засяють,
Шкільні світлі роки в житті вашім бувають.
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Малюк 3:

Садок не забувайте, а випаде хвилинка –
До нас ви завітайте, ну хоч лише на днинку.
Малюк 4:
Наказуємо вчитися лиш добре і відмінно,
А ми за вами підемо у школу неодмінно.
Випускник:
Друзі, щире вам спасибі, не забудемо наказ!
По цукерочці сьогодні ми даруємо для вас!
Іграшки в садку лишаєм, не ламайте, бережіть,
Скоро й вас візьмемо в школу – тільки трішки підростіть!
Ведуча 1:
Були і ви колись маленькі, ну, а тепер вже інший час.
І хоч нам шкода розставатись,
Та Королівство Знань чекає вас!
Дитина 1:
Вихователі сказали: "Діти, ви дорослі стали!
Час іти у перший клас, там буквар чекає вас!".
Я вже знаю, як писати: дід, бабуся, мама, тато…
А до книжки як візьмуся, то ще більше я навчуся.
Дитина 2:
Щоб усе на світі знати,
Треба букви всім вивчати,
Літери словами зможуть стати,
Якщо добре їх будемо знати.
Ведуча 1: Ми відправили запрошення на випускний бал героям Королівства Знань. І ось перші
мешканці цієї країни – принцеси-пізнавалочки – завітали до нас!
Пізнавалочка 1:
Ми пізнаємо світ і хочемо сказати,
Що це цікаво, справді, у школу вирушати!
Пізнавалочка 2:
Щоб відкривати нові світи,
Потрібно спочатку до школи піти.
Пізнавалочка 3:
Ще ерудиція вам знадобиться,
Зможе горішок знання розкритися.
Пізнавалочка 4:
Воля, терпіння, наснага і вдача –
Треба, щоб учень був неледачий!
Пізнавалочка 5:
Старанність, друже, в дорогу бери,
І вам негоди шкільні не страшні!
Ведуча 2:
А ще ми вам хочемо представити професорів завзятих,
Які будуть в Королівстві Знань вас навчати!
Які багато знають, і в цей святковий час
Таночок веселий станцюють для вас!
Виконується танець академіків, муз. Ю. Антонова ("Пісня академіків").
Академік1:
Я – Академік непростий, науковий, чарівний!
В коледжі "Всіх знань" відповім на сотні запитань.
Я прийшов, щоб усіх вас провести у перший клас.
Всі готові?
Діти:
Так!
Академік 2:
Стривайте! Спершу загадки відгадайте!
Ви уважні будьте, діти, і кмітливі, й працьовиті!
Для письма сказати прошу, що потрібно взяти? (Зошит)
Ручки й олівці, щоб знали, ми складаємо в… (Пенали)
Незабаром стрінуть нас школа і просторий… (Клас)
Хто скликає на урок? То дзвенить шкільний… (Дзвінок)
Академік 3:
Дуже радий я за вас, що готові в перший клас!
Чув, що букви ви вивчали і потроху вже читали!
Дитина:
Ті, що є у букварі, букви знаємо усі!
Академік 4:
Добре знаєте? Гаразд! Перевірю, друзі, вас!
От і перший наш дзвінок – починається урок!
Всі на дошку подивіться і старанно потрудіться!
Академік 5:
Гей, ви, літери живі, не прості, а чарівні,
Поспішайте ви сюди для навчання і для гри!
Будемо слова складати, школярів перевіряти!
Проводиться гра "Склади слово". Дві команди складають слова "школярик" і "випускник".
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Ведуча 1:

Дзвіночок знову кличе нас,
І прийшов перерви час,
Будемо відпочивати:
З парасольками і квітами кружляти.
Виконується ліричний танець з парасольками і квітами, муз. Є. Гріга.
Ведуча 2:
Весела музика лунає, всім дітям настрій піднімає.
Із казкою ми у садочку подружилися – і герої казок до нас з’явилися!
Та такі, що ми і не чекали, на таку несподіванку не ждали!
Виконується танець "Чорний кіт" муз. І. Шайкіс.
Чорний Кіт:
Мяу, м’яв, всім привіт! Я – веселий Чорний Кіт!
300 років у Кікімори проживав,
та зовсім радощів не знав!
Довго вже я живу невеселий,
Мабуть, тому, що друзів нема у мене.
Я читати, писати не вмію –
Не хоче віддавати мене до школи бабуся моя!
Добрий день, мяу! Куди це я потрапив?
Ведуча 1: Це – дитячий садочок №…, сьогодні ми дітей проводжаємо до школи і святкуємо
випускний бал!
Дитина: Велике тобі спасибі, Чорний Котику, за веселу музику і запальний таночок твоїх
подружок-кішечок!
Чорний Кіт: Скільки років служив у Кікімори, а вона не сказала жодного доброго слова, лагідного,
не подякувала. Мяу! А ви такі добрі, ввічливі.
Ведуча 2: У нас всі діти такі, вони звикли дарувати всім людям тепло і радість. Сідай, Чорний
Котику, та трішки відпочинь і послухай чудову пісеньку, в якій йдеться про ввічливі слова.
Виконується пісня про ввічливі слова (за вибором муз. керівника).
Ведуча 1: Чорний Котику, а ти хочеш подружитися з нашими дітками-випускниками? Ну і,
звичайно, піти до школи?
Чорний Кіт: Дуже хочу, але бабуся мене не пускає, каже: "Все одно будеш писати, як курка лапою,
а гроші й так умієш рахувати". Це чути образливо, бо я боюся, що у школі у мене нічого не вийде.
Каже, що я нічого не вмію і не знаю.
Ведуча 1: А це ми зараз перевіримо. В нашому садочку, у групі …, навчаються веселі і добрі
магістри і кмітливі пізнавалочки, і зараз вони тебе перевірять! Ми вивчали вірш про улюблені дитячі
іграшки, але до школи їх брати не можна, та деякі слова загубилися, допоможи їх знайти!
Чорний Кіт: Ой, я так боюся! Ну, добре, треба спробувати!
Ведуча: Бачиш, котику, ти розумний і кмітливий, тож ти можеш сміливо йти з нашими дітками до
першого класу.
Чорний кіт: Як добре, що ваші діти так багато знають, ростуть чемними і добрими, а ще я забув
запитати: чи вміють хлопчики поважати дівчаток? Чи ростуть шанобливими і ввічливими?
Хлопчик:
У нашій групі музика і сміх,
І весело дівчатам і хлоп’ятам,
Сіяє посмішка і чути дружний сміх,
І ніколи нам, друзям, сумувати!
Ведуча 2:
Що це за музика дивна лунає? Якийсь шум і гам.
Кікімора:
Ось ти де, негіднику! Вирішив обдурити стареньку. Ану, йди сюди.
Чорний Кіт:
Не буду, ти мене ніколи не хвалила, жодного слова лагідного не сказала. Я від
тебе втік і, взагалі, я йду з дітьми у школу!
Кікімора:
Як у школу? Хто дозволив? Примхливий ти став. Мовчав 300 років, а тепер
вередувати взявся. Тьфу на тебе! Ти ще пошкодуєш!
Чорний котик:
Не пошкодую, бо багато знати буду.
Кікімора:
Ти багато знати будеш? Іди, іди, такого, як ти, розумного, тільки там і чекають.
От я закінчила Академію Кікімор і навчилася одягатися від Версаче, готувати, як Макаревич, і
рахувати гроші.
Чорний Кіт:
Ах, ти так!
Ведуча 1:
Почекайте, почекайте. Ми вашу суперечку швидко вирішимо. Зараз хто із вас
дасть правильні відповіді – той і розумніший. Саме той і піде з дітьми до школи.
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Кікімора:
Безумовно, це буду я. Але для чого мені школа? Я без неї 570 років жила і все
знаю. А ось Чорного Котика, якщо правильно відповість, відпущу, проте цьому не бувати.
Ведуча 2:
Ну, почекайте, зараз красиві і кмітливі чомучки загадають вам завдання.
Чомучка 1:
Букви всі від А до Я на сторінках…
Кікімора:
Трударя.
Чорний Кіт:
Букваря.
Чомучка 2:
Я беру в свою правицю із пеналу помічницю:
Крапка, рисочка, карлючка, гарно пише наша…
Кікімора:
Жучка.
Чорний Кіт:
Ручка.
Чомучка 3:
Чи в лінійку, чи в клітинку
Чистим був, та за хвилинку
Мерехтить від цифр і літер.
Здогадались, що це…
Кікімора:
Горщик.
Чорний Кіт:
Зошит.
Чорний Кіт:
Ти що, ніколи зошита не бачила, яка ти темна!
Чомучка 4:
Наче райдуга, в коробці розмістились гарні хлопці,
Що за хлопчики оці, кольорові…
Кікімора:
Камінці.
Чорний кіт:
Олівці.
Чомучка 5:
Її шанує кожен, бо розповісти зможе
Вона про все на світі і дорослим, й дітям.
До знань веде доріжка, коли з тобою…
Кікмора:
Шишка чи мишка?
Чорний кіт:
Яка мишка, яка шишка – це ж книжка! Діти підуть до школи, будуть дружити з
книгами, вони їм багато чого розкажуть.
Ведуча 2:
Подивіться, наш Котик дуже уважний і кмітливий! Бабусю, треба тобі віддати
Котика у перший клас!
Кікімора: Погано, що я нічого не знаю, та переживу, може, й справді варто віддати Котика до
першого класу, але я ще подумаю! А я – велика чарівниця-затійниця, у мене є велике озеро, в якому
плавають чарівні рибки-оціночки. Тож я запрошую випускників на веселу шкільну риболовлю!
Проводиться гра "Злови оціночку в озері". Двоє дітей "ловлять" із
бутафорського озера магнітними вудками оцінки.
Кікімора: Не знаю, що ви так за цими "дванадцятками" та "одинадцятками" женетеся, їх не з’їси, в
карман не покладеш, на хліб не намастиш.
Ведуча 1: Просто наші діти дуже добре справилися із завданнями. Вони розумні і кмітливі. А ти
трішки заздриш! А знаєш, для чого потрібні ложки?
Кікімора: Та хто цього не знає? Ложками люди їдять, а ось мені вони не потрібні, я можу й руками
їсти, і нічого.
Ведуча 2: Шановна бабуся, всі діти знають, що на ложках можна грати чудові мелодії. Не віриш?
Кікімора:
Як це: грати на ложках?
Дитина:
У нас ложки є чудові: всі барвисті, кольорові.
Любимо на них ми грати та гостей розвеселяти.
Ложки нам допомагають, з нами веселенько грають.
Діти грають на ложках під супровід "Шкільної польки", муз. В. Шаїнського.
Кікімора:
Я все зрозуміла, я тепер не ледащиця,
Дуже хочу в школі вчиться.
Чорний Кіт:
Вас до школи проводжаємо і сюрприз цікавий маємо,
Хочу вам я щось сказати і цей глечик показати,
Стародавній, чарівний, десь я бачив ось такий.
Розкажи, бабусю, як він діє!
Кікімора:
Глечик цей усі читає мрії.
Чорний Кіт:
Дуже всім цікаво знати, хто тут ким хотів би стати.
Доторкнусь і перевірю, чи усіх він знає мрію?
Чорний Кіт:
Може, здатися це дивним, та я мрію стати джином,
Щоб всім людям догодити і бажання всіх здійснити!
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Одягає чалму, чаклує і підходить до кожної дитини, запитує про мрії.
Діти розказують, хто ким хоче стати.
Чорний Кіт:
Хочу я всім настрій піднімати
І одеських гумористів сюди викликати!
Ведуча 2:
Так, наші діти, як артисти,
У театрі можуть грати,
А сьогодні в день святковий
Гуморески вам читати!
Виконуються гуморески про садок, школу (за вибором вихователя).
Кікімора: А я чула, що у вашому садочку завелася така вередуха, що просто жах! Не вірите?
Ведуча: Та ти все знову наплутала, старенька, то наші діти нову жартівливу пісеньку вивчали до свята.
Виконується пісня про вередуху (Додаток).
Чорний Кіт:
Буду далі чаклувати,
Нашим батькам шкільне завдання задавати!
Проводиться гра з батьками "Впізнай назву дитячої пісні про школу".
Трьом батькам пропонується на слух за певною кількістю нот впізнати назву популярних пісень із
шкільного репертуару. Переможець та інші учасники отримують заохочувальні призи.
Кікімора: Котику, повертайся до мене, я тебе, такого розумного, веселого, більше не буду ніколи
ображати, ти у мене справжній чаклун. А як прийде вересень, то підеш із дітками до школи. Та і мене,
стареньку, теж навчати будеш. Ходімо, любий. До побачення, діточки!
Ведуча 1:
Спитай у мами і у тата, які професії у них?
Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх.
Та є одна поміж професій, якої вчаться всі в житті –
Вона для кожного найперша, якої вчитимешся й ти!
Ведуча 2:
Учитель, лікар чи геолог,
Письменник, слюсар чи кресляр –
Всі називають головною одну професію – школяр!
Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш ти набути,
Не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мрієш бути.
Дитина 1:
Мій отчий дім, де всі стежки мої,
Веселками ясними перевиті,
Де шлях в світи проліг через поля,
Через волошки у високім житі.
Дитина 2:
Мій отчий дім, ти дав мені усе,
Моя Вкраїна, піснею багата,
Ввійшла у серце співом голосним,
Як та любов, яку дарує мати.
Ведуча 1:
Стрічай, Україно, чарівне суцвіття
Дітей своїх рідних у колі.
Сміливо веди їх у тисячоліття
У щасті й любові до волі!
Виконується пісня "Любимо ми Батьківщину" (Додаток).
Дитина 3:
У нас усіх прощальний настрій,
Ми схвильовані украй,
Скажемо разом: "Школо, здрастуй,
Дитсадочок, прощавай!".
Дитина 4:
Гарно тут було на святі,
Кожен грався, як хотів.
І ми хочемо сказати
Всім присутнім кілька слів.
Дитина 5:
Спасибі усім, хто працює в садочку,
За ласку, увагу, турботу й привіт.
Ми всі полюбили цей рідний куточок,
І тут нас навчали про весь білий світ!
Дитина 6:
Це все не під крильцями рідної мами –
Тут інші про нас турбувались серця.
Спасибі усім, хто був поруч із нами,
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Душевну красу віддавав до кінця.
Вихователі ви наші рідні,
Ось і настав подякувати час
За те, що розум, щирість, вміння –
Все віддавали ви для нас.
Нас ніжні руки одягали,
Навчили ґудзик застібати,
Із ложечки тут годували
Тих, то не вмів її тримати.
А скільки нас всьому навчали,
А скільки сил віддали нам,
Як рідних, всіх ви нас любили,
За це ми щиро вдячні вам.
Дитина 8:
Спасибі скажемо ще й добрим няням,
Що нам були, як рідні мами,
За те, що чистоту тримали,
Добавку всім нам додавали.
За те, що нам допомагали:
І одягали, і взували.
Згадаємо не раз в житті
Про ваші руки золоті.
Дитина 9:
Є в садочку добрі люди, ой, як ангели, вони:
Все життя з теплом, любов’ю завжди поряд із дітьми.
Це фізрук, завгосп чудовий, музиканти й кухарі,
Логопед і праля – всі працюють тут щодня.
І технічні працівниці, тесляр і бухгалтери –
Ми всіх вас дуже любимо й бажаємо добра!
Дитина 10:
Садочок наш, красивий і затишний,
"Ти рідний мій!" – шепочу тобі знов.
Як хочеться мені тобі вклониться,
Подякувати за ласку і любов!
Дитина 11:
Усім, хто в дитячім садочку малятам
Дарує щасливі і радісні дні,
Прийміть від нас найщирішу подяку –
Ці квіти духмяні й наш уклін до землі!
Діти дарують квіти працівникам закладу.
Дитина 12:
Скромна і мудра завідуюча садочком:
Розквітав наш заклад, наче у віночку,
Де нам знайти яскраві, зворушливі слова,
Щоб висловити подяку, за те, що ви така,
За те, що турбувались про наше харчування,
Про іграшки, про квіти, про світло і тепло,
За те, що у садочку стрічали нас і зрання,
І цілий день у ньому щоб добре нам було.
Хай щастить вам всюди, де б ви не бували,
Щоб завжди вам добрі люди на шляху ставали!
Дитина 13:
Спасибі методисту за міцні знання,
За те, що ми все знаємо, бо вчили нас щодня,
За те, що ми готові хоч зараз в перший клас.
Вам здоров’я, щастя бажаємо у цей святковий час!
Слово надається керівникові дошкільного навчального закладу.
Ведуча 1:
Дорогі батьки! Ми вдячні вам за те, що довірили нам своїх маленьких діточок!
Злетіли роки, а з ними виросли і наші діти. Та як би не склалася доля, ми повинні пам’ятати, що діти
– наша радість, наша надія, наше життя. Надалі цю дорогу життя нашим випускникам належить
прокладати вам і вашим вчителям.
Слово надається батькам.
Ведуча 1:
Збираються до школи дітлахи, за них тривожаться батьки.
Дитина 7:

162

Ведуча 2:

Бажаємо вам щастя, бажаємо добра,
Бажаємо вам сонця, бажаємо тепла,
Хай доля всміхнеться віднині і вам,
І вашій родині, і всім дітлахам!
В добру путь!
Нехай вас Бог благословляє
У світлу путь на добрії діла,
Щоб підростала наша вся малеча,
Щоб доля в вас щасливою була.
То ж дай вам Бог в здоров’ї й щасті жити,
На цій землі знайти себе в труді,
До мрії досягнути, долетіти –
То ж сміло в путь, маленькі школярі!
МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

Маю я букварика,
Книжку золоту.
В школу я з буквариком
Перший раз піду.
– Подивись, зориночко, братику скажу,
Що я україночка, скоро напишу.

1.

Наша маленька дитяча країна
Сміхом і шумом гудить і буя!
З радістю йде до нас кожна родина –
Сотня діток – сто малесеньких "я"!
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Приспів:

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Сотня голівок і сто голосочків!
Сто почуттів, і бажань, і вимог!
Сто невгамовних маленьких струмочків,
Сто материнських турбот і тривог!
Мова одна і одна Батьківщина,
Пісня одна, тільки пісня для всіх!
Наша маленька дитяча країна
Вам подарує всім радісну мить!

– І шумить, і гуде, дрібний дощик іде, а хто мене, а хто ж мене
В перший клас поведе? (2)
Обізвався Степан та маленький Тарас:
– Не хвилюйся, не хвилюйся, відведемо в перший клас. (2)
– І шумить, і гуде, дрібний дощик іде,
А хто ж мене, а хто ж мене та малу одягне? (2)
Обізвався дідусь і бабуся прийшла:
– Одягнемо, одягнемо, тільки б в школу пішла. (2)
– І шумить, і гуде, дрібний дощик іде,
Хто за мене, хто за мене їсти в школі буде? (2)
Обізвався Барбос і руде кошеня:
– Не хвилюйся, не хвилюйся, лиш була б ковбаса. (2)
– І шумить, і гуде, дрібний дощик іде, хто за мене, хто за мене
Уроки вчити буде? (2)
Тут матуся прийшла і сказала вона:
– Щоб школярочкою бути – роби ти все сама. (2)

Весело сонечко в небі сія, лунко співають пташки у гаях,
Жити нам гарно у ріднім краю: любимо ми Україну свою!
Мов колосочки у полі рясні, дружно зростаємо веселі й міцні.
Гори й долини, сади і поля, – хай розквітає вкраїнська земля.
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