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І педагоги, й малята з нетерпінням чекають, коли зможуть знову зустрітися в рідному дитячому садку. Як же
зробити цю зустріч святковою і водночас безпечною? Як допомогти дітям, та й дорослим,
закріпити правила противірусної гігієни?
Пропонуємо сценарій розваги просто неба, без атрибутів та обладнання, що передаються з рук у руки, без попередньої підготовки дітей. Її можна організувати після виходу
з карантину або приурочити до Дня здоров’я. Якщо на час проведення розваги з’являться
нові рекомендації МОЗ України та додаткові правила перебування в садочку, радимо доповнити ними сценарій.
Д і й о в і о с о б и: ведуча (вихователька), Вітамінка, Зайчик-спортсмен, Фея Здоров’я (музична
керівниця або друга вихователька), Коронавірус
(помічниця виховательки, яка тримає в руках задекорований фітбол).
А т р и б у т и: годинник, задекорований як коронавірус фітбол, “спреї-антисептики” (з водою), водний пістолет.

Хід розваги

РАДІСНА ЗУСТРІЧ
Діти з вихователькою (ведучою) виходять на групо
вий майданчик.

Ведуча. Дорогі діти, який щасливий нині день!
Ми повернулися до нашого рідного садочка, за
яким усі дуже скучили, поки були на карантині. Ну
ж бо, привітаймо його та одне одного піснею!
Під музику вихователька співає пісню “Наш садок
дитячий” (муз. і сл. А. Салогуба, див. додаток), а діти
підспівують приспів, пританцьовують.

Ведуча. Ми раді бачити одне одного здоровими. І бажаємо нікому не хворіти. А що для цього
потрібно? (Замислюється.)
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ВСІМ ПОТРІБНІ ВІТАМІНИ!
Забігає Вітамінка (з муляжами фруктів у кошику).

Вітамінка
Всім добрий день, мої любі малятка,
Хлопчики чемні й милі дівчатка!
Я — Вітамінка — здорова й весела!
Люблять мене у містах і у селах.
Людям усім я здоров’я несу,
Силу, бадьорість, радість, красу.
Та трапилась біда у світі!
Що ж нам усім тепер робити?
Коронавірус наступає,
Нас у домівках закриває…
Чи може хтось тут підказати,
Як нам цей вірус подолати?
Ведуча. Так, Вітамінко, звісно! Бачиш, ми вже
змогли зустрітися в садочку. Тому що знаємо, як
перемогти віруси. І ти теж нам у цьому допоможеш!
Вітамінка. Точно! (Показує всім кошик із фруктами
й овочами.) Вітаміни зміцнюють імунітет!
Ведуча. Діти, а ви знаєте, що таке імунітет?
(Діти висловлюють свої міркування.)
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Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
на ІІ півріччя онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

