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Свята і розваги

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Гавайська вечірка
Музично-фізкультурна розвага просто неба
для дітей старшої групи
Наталія ГАРБУЗОВА, вихователька-методистка;
Ольга ПОТАПОВА, музична керівниця;
Ольга КРЮЧКОВА, інструкторка з фізкультури,
ЗДО № 33 “Маринка”, м. Суми

Д і й о в і о с о б и: ведуча, Пірат, Вождь (дорослі); діти.
М а т е р і а л: помпони; гавайські намиста й спідниці; пляшка із запискою; зібганий у кульки папір; стрічка; мотузки; іграшкові черепахи; дитячі музичні інструменти: гітари, барабани; тканина синього кольору;
силуети сорочок із білого паперу, паперові
тропічні квіти на двосторонньому скотчі; обПОДИВІТЬСЯ, ЯК ЗРОБИТИ ГАВАЙСЬКЕ
ручі; різноколірні м’ячі; атрибути для прикраНАМИСТО: dv.in.ua/2020-7/p 34
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Хід розваги

МИ НА ГАВАЯХ!
Під веселу гавайську музику діти
заходять на майданчик, прикрашений гірляндами та пальмами. Їх зустрічає помічник вихователя, надягає їм намиста з паперових квітів.

Ведуча
Кожен з вас вже, мабуть, знає —
В нас вечірка на Гаваях!
От дива! Не кожен вечір
Тут такі стаються речі.
Роззирніться лишень, діти:
Тут повсюди пишні квіти,
Пальми тягнуться до неба…
Що іще туристам треба?
Діти розглядають прикраси на
майданчику. Вибігає Пірат.

НЕСПОДІВАНА ЗУСТРІЧ
Пірат
Що за гості на Гаваях?
Звідки ви у нашім краї?
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Я вас далі не пускаю,
Подарунків вимагаю!
Тягнеться до м’яча, який тримає
в руках ведуча.

Гра “Відбий м’яч”
Діти швидко відбивають ногами
м’яч одне одному, а Пірат намагається його схопити.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ведуча
Гей, шановний! Гей, Пірате,
Нам не варто воювати.
Нецікаво це — сваритись,
Краще всім нам подружитись.
Пірат
Подружитись? Я не проти!
Тільки от не знаю, що то —
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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
до кінця року онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

