У ФОКУСІ: АКТИВНЕ ЛІТО

Свята і розваги

Свято ігор, хороводів
серед рідної природи
Розвага для дітей усіх вікових груп

Наталія СЕРДЮЧЕНКО,
музичний керівник, ЗДО № 427, м. Харків

Особливість свят і розваг у літній період — вони не перед
бачають копіткої підготовки, попереднього розучування дітьми
віршів, пісень, таночків, проведення репетицій. Основою таких
заходів мають бути добре відомий малятам музичний матеріал,
спільні ігри й сюрпризні моменти. Скористайтеся поданим сценарієм, аби згурту
вати для веселого дозвілля на подвір’ї дитсадка всіх його вихованців і педагогів.

Під веселу музику діти разом з вихователями збираються на майданчику, прикрашеному стрічками, кульками, паперовими бджілками та метеликами. Їх зустрічає Літо (дорослий).

Літо. Здрастуйте, діти! Вітаю вас на літній га
лявині. Світить сонечко, повіває вітерець, квітнуть
чарівні духмяні квіти! Який же
гарний наш рідний край, яка
мальовнича природа навколо!
Аж душа співає…
Діти (разом)
Гарно в нашому садочку,
Як дівчині у віночку,
Лиш дивись.
Де травичка, там метелик,
А де квітка, там і джмелик,
Любо скрізь.
Любо в нашому садочку,
Як пташині у гніздечку
В літній час.
А коли ще заспіваєм,
Наш садочок стане раєм
Для всіх нас!

Літо. А на нашому подвір’ї вже зарум’янилась
калина! Пригадайте, діти, — ще зовсім нещодав
но вона була вкрита білим цвітом, потім на ній
з’явилися зелененькі ягідки, а тепер вони почали
червоніти!
Діти підходять до куща калини.

(В. Щурат)

Літо. Тож розпочнімо наше
свято веселою дзвінкою піс
нею.
Разом виконують пісню “Святковий хоровод” (див. додаток).
© “Дошкільне виховання”, 2018, № 6

Малята у веселім дружнім колі
Стрічають літо піснею дзвінкою.
(Це та наступне фото надані автором)
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