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Свята і розваги

ЗУСТРІЧАЙМО РІК НОВИЙ
НА АРЕНІ ЦИРКОВІЙ
Новорічне свято для дітей старшої групи
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Новорічне свято — чарівний час, коли діти разом
із дорослими можуть поринути в казку, побавитися
разом, пожартувати й порадіти. Піднесена і радісна
атмосфера циркової вистави надається для цього якнайкраще, а її жанрове розмаїття дасть можливість розкрити й показати глядачам
найрізноманітніші таланти маленьких артистів.

Д і й о в і о с о б и: Клоун Бом, Клоун Бім, Дід
Мороз, Фокусник — дорослі; клоуни, балерини, тигри, леви, мавпочки, дресирувальниця — діти.
Р е к в і з и т: самокат, м’ячі (великі та маленькі),
“сніжки”, мішечки, віяла, капелюх, тубус, закрита
кришкою баночка з водою, “чарівна паличка”, хустинка, гімнастичні обручі; дитячі музичні інструменти (іграшковий акордеон, брязкальце, маракаси,
тамбурини, тріскачки, трикутники, бубни).

ВІТАННЯ ВІД КЛОУНІВ
Під циркову музику до зали заходять діти разом
з Клоуном Бімом.

Клоун Бім
Сьогодні у цирку незвична вистава —
Ялинка-красуня до нас завітала,

І гості прийшли — всі нарядні, натхненні…
Зустрінемо рік цей новий на арені!
Діти виконують пісню “Ялинка” (див. додаток).

Діти (по черзі)
Радість для малечі —
Цирк на цілий вечір!
Ось арени коло
І веселий клоун,
Тигри і жонглери,
Фокусники й леви,
Міми, акробати…
Цирк — дитинства свято!
Клоун Бім
Засяяли вогні враз яскравіше.
Умощуйтеся на місцях зручніше!
Виставу новорічну починаємо,
Артистів оплесками зустрічаємо!
На самокаті заїжджає Клоун Бом.

Клоун Бім (радісно і здивовано)
Бом?!
Клоун Бом (радісно і здивовано)
Бім?!
Клоун Бім
Який я радий тебе бачити!
Клоун Бом
А я ще більше радий тебе бачити!
Обіймаються.

Клоун Бім
Боме, привітайся з нашими глядачами!
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“Палітра педагога”—

в роботі допомога!
У 2020 році ви отримаєте 10 випусків
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журналу “Палітра педагога”!

Оформіть передплату на сайті JMIL.COM.UA вже зараз, лише за 310 грн!
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ЩОНОМЕРА:
 Методичні поради
щодо опрацювання теми
 Система роботи з дітьми
 Практичні розробки для всіх вікових
груп: заняття, добірки ігор і вправ,
посібники, сценарії свят і розваг
 Матеріали для співпраці з родиною
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ГОТУЄМОСЯ
ДО ЗИМОВИХ СВЯТ

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналу
і завантажуйте матеріали для роботи:
ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки
ü репродукції картин ü фонограми тощо.

