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Незабутня Квітка
Вечір творчості Квітки Цісик для дітей старшої групи
Світлана МИСЬ,
музичний керівник,
ЗДО № 7, м. Снігурівка, Миколаївська обл.

З чого починається любов до Батьківщини? З материнської ласки,
з рідного слова і рідної пісні. Музика дарує малятам сильні емоції. Слухаючи українські пісні, діти вчаться любити свою Батьківщину, пишатися
нею, її мовою, видатними земляками, тими, хто уславлює рідну країну,
навіть перебуваючи далеко від неї. Навесні до дня народження визначної української
співачки Квітки Цісик радимо провести вечір, присвячений її творчості.

М е т а. Ознайомити дітей з життям і творчістю
визначної української співачки Квітки Цісик. Учити
слухати музичні твори від початку до кінця, давати
їм характеристику. Розвивати уяву, творче мислення, пам’ять. Прищеплювати любов до української
народної пісні, рідної мови, Батьківщини. Виховувати повагу до людей, які уславлюють її.
М а т е р і а л: мультимедійний проектор, екран;
фотографії відомих українських співаків; альбом
“Відомі музиканти України”; аудіопрогравач; мольберти, набори для малювання, ляльки за кількістю
дітей.

Хід заходу
Сцена зали оформлена у вигляді кінотеатру. Навколо
екрана розміщені фотографії відомих українських співаків: Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Тіни Кароль,
Руслани Лижичко, Володимира Гришка, Олександра
Пономарьова та інших. Над екраном плакат “Незабутня Квітка”. Перед екраном у кілька рядів стоять стільці.
У вільній зоні зали розставлені мольберти. Звучить мелодія української народної пісні “Черемшина” у виконанні Квітки Цісик. Діти заходять до зали.

Музкерівник. Діти, я рада знову вітати вас
у музичній залі. Сьогодні ми з вами відвідаємо
наш кінотеатр і познайомимося з новим персонажем альбому “Видатні музиканти України”. (Діти
сідають на стільчики).

У кожної держави є талановиті люди, які розвивають країну та її культуру. Серед цих людей
і письменники, й поети, і спортсмени, й науковці,
і, звісно ж, співаки. Наш народ дуже співучий.
Подивіться на фотографії відомих українських
співаків, які живуть або жили в Україні й уславили її в піснях по всьому світу. З деякими ви вже
познайомились на попередніх заняттях: слухали
пісні у їхньому виконанні та виконували під їхній
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спів таночки, а з деким вас познайомили батьки,
коли ви разом відвідували концерти або переглядали музичні телепередачі.
Діти називають імена відомих їм співаків, фотографії
яких бачать у залі.

ЗНАЙОМСТВО З КВІТКОЮ ЦІСИК
Музкерівник. Сьогодні ми перегорнемо ще
одну сторінку альбому “Відомі музиканти України”. І розповість вона про українську співачку
Квітку Цісик.
(Музичний керівник, перегортаючи сторінки альбому, показує дітям портрет Квітки Цісик і продовжує
розповідь про співачку, супроводжуючи її показом відеопрезентації).

У невеличкому американському містечку Квінз
народилася гарна мила дівчинка. Вона була навдивовижу вродлива. Тому батьки вирішили
дати їй гарне ім’я. І назвали її Квіткою. Хоча вона
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