19 грудня — День святого Миколая

Свята і розваги

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Посланці Миколая
Вистава для дітей старшої групи
Наталія СОЛОПОВА,
музична керівниця,
ЗДО № 36 “Пролісокˮ, м. Добропілля, Донецька обл.

До Дня святого Миколая пропонуємо показати дітям невеличку
інсценівку, яка приверне їхню увагу не до омріяних подарунків, а до
вміння піклуватися про тих, кому потрібна допомога. Адже саме
в цьому й полягає сенс цього свята. Акторами можуть бути педагоги,
але краще залучити батьків та старших братиків чи сестричок вихованців. Після вистави обов’язково варто обмінятися враженнями, обговорити порушені в ній проблеми.
Таке душевне єднання — найкращий засіб духовно-морального виховання.

Д і й о в і о с о б и: ведуча, бідна жінка, багатій, Марійчині мама й тато — дорослі; троє дітей
з бідної сім’ї, Марійка — діти.
Р е к в і з и т: маленька штучна ялинка, ялинкові прикраси; дитячі музичні інструменти: металофон, ксилофон, трикутник, дзвіночок, маракаси.
Д е к о р а ц і ї: вулиця: макети будинків, дорога, вуличний ліхтар; інтер’єр убогої оселі.

СУМНИЙ СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР
Вулиця, горить ліхтар.

Ведуча
На велелюдному майдані
Колись давно в зимовий вечір
Спинилася бідненька пані.
Тремтіла вся від холоднечі.

Багатій
Дрібних купюр для вас не маю,
А іншими не розкидаюсь.

Сьогодні свято Миколая,
У неї вдома троє діток,
Та чим потішить їх, не знає —
Мізерний має заробіток.

Іде. Виходять Марійка з мамою.

Ведуча
Гуляючи на свято містом,
Марійка з мамою ішла.
Побачивши нещасну жінку,
Дитина швидко підійшла.
Марійка
Чому ви плачете? Що сталось?
Ведуча
І жінка їй в усім призналась…
Марійка
Любо мамо, даймо грошей
Бідній пані цій хорошій.

А тут ще й нині, як на лихо,
Останні гроші в неї вкрали.
Підкрався злодій дуже тихо…
Тепер й на їжу вже немає.
Стоїть вона і ледь не плаче —
У кого помочі прохати?
Аж тут іде повз неї, бачить,
Поважний пан, либонь, багатий.
Проходить Багатій.

Бідна жінка
Мій пане, поможіть, благаю…
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(Простягає гроші.)
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Для фахового зростання педагогів

z Ефективні освітні технології
z Кращий досвід
z Методичні рекомендації

Для співпраці з батьками

z Тренінги
z Родинні свята
z Інтерактивні заходи

Для цікавої роботи з дітьми

z Конспекти занять
z Добірки ігор і вправ
z Сценарії свят і розваг

БОНУС до кожного видання —
БЕЗОПЛАТНІ Е-ДОДАТКИ!
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Аудіозаписи
Картки до дидактичних ігор
Репродукції картин
Коректурні таблиці
Пам’ятки для батьків

Скануйте

Завантажуйте

Працюйте!
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