Конкурс “Сучасні українські персонажі на гостинах у малят”

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги

Казковий сюрприз для випускників
Свято випуску для дітей старшої групи
Олена СИДОРЮК,
музична керівниця, ЗДО № 3 “Берегиня”, м. Гола Пристань, Херсонська обл.

Випускне свято не обов’язково має бути пафосним і помпезним. Воно
може стати грайливим, кумедним і трохи бешкетним, як і все дошкільне дитинство. Пропонуємо педагогам, які не бояться експериментів, стати ближчими до дітей, приміряти на себе різні ролі та пограти зі своїми вихованцями.
Таке свято не потребує численних репетицій та “прогонів” з дітьми. Заздалегідь малята мають розучити лише вірші й таночки, а ігри, вікторини, виступи та перевтілення улюблених педагогів стануть для них приємною несподіванкою! Упевнені: свято, сповнене
сюрпризів і щирого сміху, — найкращий спосіб попрощатися з дитсадком.
Дійові особи: ведуча (вихователька), відьма Кукарача (музична керівниця), принцеса Капризуля
(директорка), няня принцеси (помічниця вихователя),
учителька (вихователька), домовичок Неслуха (кухарка), Шрек (медична сестра), тваринки (вихованці молодшої групи), випускники (вихованці старшої групи).
До святково прикрашеної зали під урочисту музику
заходить ведуча.

Ведуча
Садочку, увага! Гості, увага!
Сьогодні в нас свято, не просто розвага.
Завмерли усі й чекають на диво.
За мить вийдуть діти — всі гарні й щасливі.
Секунди спливають, нам їх не спинити…
Дозвольте до зали дітей запросити.
Пишайтеся, батьки: вони — випускники!
До зали забігають діти, виконують танцювальну
композицію “Щасливі діти” (муз. Н. Май). Сідають на
місця. На екрані демонструється відеоролик про їхнє
життя в садочку.

Діти
День сьогодні особливий,
Він буває лише раз.
Нині всі за нас радіють —
Ми йдемо у перший клас!
Час до школи вирушати,
Буде перший в нас урок,
Та шкода нам розлучатись
Із тобою, наш садок.
Вранці сонечко встає,
Дітям спати не дає.
В кожен загляда куточок,
Кличе їх у дитсадочок.
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І веселі малюки
Йдуть в садочок залюбки.
Тут щодня подій багато,
Ніколи їм нудьгувати.
Вільної нема хвилинки —
Всі працюють без зупинки:
Ріжуть, клеять і малюють,
Розмірковують, рахують…
Ми садочку на прощання
Маєм добрі побажання.
Хай всі будуть тут щасливі,
Діти — добрі, не крикливі,
Виховательки — бадьорі,
Квіти хай ростуть надворі.
Усі разом
Скрізь хай музика лунає
Й казка в гості завітає!
Лунає “чарівна” музика, сценою пробігає відьма Кукарача.

Відьма Кукарача. Виконую останнє побажання випускників і перетворюю дитсадок на казку.
Відьма Кукарача — персонаж серії сучасних
українських книжок для дітей авторства Сергія Лоскота, зокрема “Хлопчик та відьма”, “Поганий день і веснянки”. Бажано, щоб напередодні свята діти разом
з вихователем почитали й обговорили ці твори.
Ознайомитися з книжковими новинками, а також
з умовами конкурсу “Сучасні українські персонажі
на гостинах у малят” можна в “ДВ”, 2019, № 6 та № 7.
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Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо
БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
ÎÎ на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

ÎÎ у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

