ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

партнерство з батьками

Свята і розваги

Рушничок для мами
Весняне свято для дітей старшої групи та їхніх родин

Вікторія ГВОЗДІЙ,
музичний керівник, ЗДО № 155, м. Київ

Д і й о в і о с о б и: Бабуся, Весна (дорослі); діти
в костюмах листочків, квітів, краплинок.
А т р и б у т и: прялка; два аркуші ватману; зелені, червоні, сині, жовті стрічки, намотані на палички;
паперові квіти, листочки, птахи, сонечко на двосторонньому скотчі; створені дітьми декоративні рушнички.

ВІТАННЯ МАМАМ
Під веселу музику діти забігають до святково при
крашеної зали, стають півколом.

Діти (по черзі)
— Навесні є днина — дуже гарне свято.
Добрих слів у день цей прозвучить багато.
Ми зі святом нині мам, бабусь вітаємо,
Радості, здоров’я, миру всім бажаємо.
— Мама — це радість, мама — це свято.
Мама — це пісня, це сонячний світ.
Вам, найріднішим, дарують малята
В день цей чудовий…

— А моя — як ніжний лісовий дзвіночок —
Ніжні в неї руки, ніжний голосочок!
— А моя матусенька люба та привітна,
Як весняний пролісок, гарна і тендітна.
— І моя красуня, ніде правди діти.
Мабуть, тут зібрались всі красуні світу!
Усі (разом)
Свою маму любить кожная дитина,
Бо ж вона для неї — найкраща, єдина.
Діти виконують пісню “Свято наших мам” (див. до
даток).

ЩО ПОДАРУВАТИ?
Діти (по черзі)
— В день святковий, в день весняний
Що ж подарувати мамі?
Подарунок де шукати?
— Нумо рушник вишивати!

Усі (разом)
Весняний привіт!

— Де ж нитки, тканину взяти?
Хто навчить нас вишивати?

Діти (по черзі)
— Є багато мам на світі,
Мами добрі, мами світлі,
Та найкраща з них одна —
Рідна матінка моя!

— В мальовничому куточку,
У селі, що на горбочку,
Там бабусенька живе,
Весь свій вік вона пряде.
Тож до неї треба йти,
Зможе нам допомогти.

— У моєї мами руки золоті.
Очі найдобріші й завжди молоді.
— А моя матуся схожа на веселку,
Бо така чудова і така весела!
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музичне виховання

От і минули зимові свята, час готуватися до весняних!
Поданий сценарій допоможе відійти від традиційної концертної форми свята і залучити до нього всіх членів родин вихованців: мам, татусів, бабусь, дідусів.

Під музику діти йдуть протиходом двома “струмочка
ми”, тримаючись за руки. Зрештою приходять до своїх
стільців. У центрі сцени сидить бабуся, яка імітує про
цес прядіння.
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

