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Про що мріють усі дітлахи в літню
спеку? Звісно ж, про смачне прохо
лодне морозиво! Здійсніть дитячі мрії, провівши просто неба спільне свято, присвячене
улюбленим ласощам. Обіцяємо вам море позитивних емоцій і незабутніх вражень!

Майданчик дитячого садка прикрашений кульками, кольоровими
стрічками. Біля центрального входу
розташований макет “крижаного
палацу” з написом “Країна Морозива”.
Під веселу музику діти виходять
на майданчик.

Ведуча (обмахуючись віялом)
Ох і спека! Правда, діти?
Що могло б нас остудити?
(Відповіді дітей).

Мріють всі улітку,
І дорослі, й дітки,
Про морозиво чудове,
Прохолодне і смачне,
Шоколадне і вершкове,
Ескімо і крембрюле.
Де ж його ми посмакуємо?
В край казковий
помандруємо!
Вирушаймо до Країни Моро
зива!
На шляху до “чарівної країни”
діти мають подолати певні пере
шкоди: пролізти крізь “казкові
тунелі”, оббігти пеньочки, перестрибнути через довгі скакалки.
Врешті підходять до “крижаного
палацу”, де їх зустрічає Холодильник
(дорослий у костюмі). Співає “Піс
ню Холодильника” (див. додаток).

Холодильник
Я морозивом смачним
битком набитий!
Пригощайтесь на здоров’я,
любі діти!
(Відчиняє дверцята, всередині
порожньо).

Ой лишенько, куди поділось
морозиво?!
Під музику виходить Білий Ведмідь, його горло обмотане шарфом.

Білий Ведмідь (хрипко)
Мені пробачте... Кхекхекхе!
Так, це моя провина все.
Чекав я на гостей, чекав,
Морозиво оберігав.
Ну а воно ж таке смачне…
Хотів я скуштувать одне,
Та, мабуть, дуже зголоднів,
Бо все до крихточки поїв.
Ви сердитесь на мене, діти?
Не будете тепер дружити?
(Відповіді дітей).
Ведуча радиться з дітьми, як
бути в цій ситуації.

Ведуча. Ми ж з вами у Кра
їні Морозива! А отже, можемо
зробити його самі — скільки
завгодно! Звісно, якщо об’єд
наємося в команди і добре
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постараємося!

Готові,

діти?

(Відповіді дітей). А ти, Ведме

дику, зрозумів, чому не можна
їсти багато холодного морози
ва? Тримай ось діжечку меду до
чаю, щоб горлечко лікувати, і
чекай на нас!
Діти об’єднуються в команди,
шикуються, проголошують свої девізи. Наприклад:

 Ми — команда “Ескімо”,
Все морозиво з’їмо.
 Ми — “Пломбірчики” чудові,
До змагань завжди готові!
Ведуча. Чи знаєте ви, з чого
роблять морозиво? (Відповіді дітей). А хто нам може дати
молоко?
Під веселу музику на роликах
виїжджає Корова (дорослий) з двома відерцями, довільно танцює. На
відерцях написи: “Молоко”, “Вершки”, всередині білі маленькі м’ячики
(яких не видно).

Корова
Чула, хтось мене гука...
Принесла вам молока
І вершків відерце —
Від щирого серця!
Ведуча. Щоб з молока зро
бити морозиво, треба його…
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