Свята і розваги

Щедрий обід
Осіннє свято для дітей старшої групи
Лідія МИРГОРОДСЬКА,
музичний керівник, ЗДО № 163, м. Київ

Чудовою основою для осіннього свята може стати добра казка, якот
“Щедрий обід” Оксани Радушинської (“Джміль”, 2017, № 5-6). Вона приваб
лює дітей атмосферою гостинності, дає змогу спробувати себе в різних
ролях і зробити свій внесок у спільну справу. Веселі пісні, таночки, сюрпризні моменти
стануть окрасою свята, а смачний обід — його приємним завершенням.
Д і й о в і о с о б и: Ведуча, Лісовик (дорослі); па
вуки, жабки, Комарик, їжачки, синички (діти).
Д е к о р а ц і ї: бутафорський ліс, кущі, дерева, сіт
ка (“павутиння”), столик зі святковою скатертиною.
А т р и б у т и: дитячі музичні інструменти (гіта
ри), торба з гостинцями (груші, огірки, абрикоси,
сливи — бутафорські або справжні), таця, іграшкові
вудки з бутафорськими черв’ячками, ліхтарик, печи
во-грибок для кожної дитини, два кошики зі справж
німи яблуками і сливами.

Вітаємо осінь
Під музику Н. Май “Осінь, осінь по землі крокує” заходять спочатку дівчатка і вишиковуються в шеренгу, за
ними хлопчики, що стають позаду, утворюючи півколо.

Ведуча
От і до нас вже осінь завітала,
Всіх друзів щирих разом тут зібрала.
Її стрічаєм з танцями, піснями,
Зі стиглими і ласими плодами.
Дитина
Яка чудова українська осінь!
Така бува лиш в нашому краю.
Цю щедру землю, що добро приносить,
Я ніжно усім серденьком люблю.
Діти співають пісню “Осінь” (див. додаток).

Ведуча
Пані осінь походжала,
Все навколо фарбувала.
Нас запрошує, малята,
В ліс осінній погуляти.
Тож у потяг всі сідайте,
У мандрівку вирушайте!
Діти стають одне за одним, руки кладуть на плечі тих,
хто попереду. Під аудіозапис пісні “Я мандрую по
Землі” (сл. Оксани Салюк, на мел. англ. нар. пісні “Old
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MacDonald had a farm” з Youtube-каналу “З любов’ю до
дітей”) крокують залою і сідають на стільчики.

Зустріч з Лісовиком
Ведуча
Приїхали! Наша зупинка.
За нею вузенька стежинка.
Там хтось за кущем заховався...
Можливо, він діток злякався?
Не бійся! Ми — друзі. Озвися
І нам ти хутчіш покажися.
Під музику Е. Гріга “Норвезький танок” виходить, пританцьовуючи, Лісовик.

Лісовик
Я — веселий Лісовик,
До роботи в лісі звик.
Я рослини доглядаю,
Про порядок всюди дбаю.
В мене дивна є торбинка,
В ній — біленька скатертинка.
Як її я розкладу,
Пригощу всіх до ладу!
Лісовик розстеляє святкову скатертину на столі, що
стоїть осторонь, ставить тацю.

Лісовик (виймає з торбини плоди і викладає на тацю)
Соковиті груші маю,
Із торбини їх виймаю,
Ще й великі огірки,
Абрикоси та сливки!
Мало я принести зміг —
Чи хоч вистачить на всіх?
Ведуча
Лісовик, ти не хвилюйся,
Заспокойся і вгамуйся!
Друзі теж про всіх подбали
І гостинців назбирали.
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