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Аби перші літні дні подарували радість
вашим вихованцям, пропонуємо розробку спільної інтерактивної розваги на
майданчику дитсадка. Її можна приурочити до Дня захисту дітей або просто весело зустріти літо. Кумедні персонажі, ігри, танцювальні імпровізації та пісні не
залишать дітей байдужими, спонукатимуть їх до активної взаємодії та створять
атмосферу свята, де панують гумор і радість руху.

Дійові особи: ведуча, Забіяка, Смішинка (дорослі).

Ведуча. Ой! Та що ж це таке?!
Забіяка. Не що, а хто!

Декорації та атрибути: майданчик, прикрашений повітряними кульками; сумка Забіяки,
пляшка молока із соскою, м’яч, мильні бульбашки, сюрприз-мухомор із солодощами для дітей,
кольорова крейда.

Я пустунка, задавака,
Бешкетниця Забіяка!
Всюди шкоду я вчиняю.
От! Помічників шукаю.

Хід розваги
Під аудіозапис пісні “Літо золоте” (муз. О. Янушкевич, сл. М. Ясакова) діти з вихователями виходять групами на майданчик і займають місця по периметру.

Ведуча
Вітаю всіх вас, дошкільнята,
І вас, дівчатка, й вас, хлоп’ята!
Нехай в цей день чудовий літній
Довкола усмішки розквітнуть.
Нехай лунають жарти, сміх.
Сьогодні свято діток всіх!
Розпочнімо ж наше свято веселою піснею.
Нехай вона покотиться луною по всіх околицях!
Я співатиму рядочок пісні, а ви за мною його повторюватимете, згода?
Виконують пісню “Країна дитинства” (див. додаток). Наприкінці пісні виходить, потираючи руки, Забіяка, безуспішно намагається луснути повітряні кульки,
якими прикрашений майданчик, ущипнути дітей, “щипає” ведучу.
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Ведуча. Ну, тут ти собі помічників не знайдеш!
Правда, діти? Наші дошкільнята — чемні малята,
а за цей рік іще подорослішали, підросли і порозумнішали!
Забіяка. Невже?! А мені здається, що вони ще
й досі малюки! Ану ж перевіримо. Хто хоче молочка? (Витягає із сумки пляшечку з соскою).
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