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співпраця з батьками

Свято випуску для дітей старшої групи
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Як завжди, у березні журнал пропонує своїм читачам сценарій випускного свята, яке подарує незабутні
враження і дітям, і батькам. Цьогоріч найкраще провести його просто неба, дотримуючись карантинних обмежень, а на гостину запросити персонажів відомої книжки Всеволода Нестайка “Дивовижні
пригоди в Лісовій школі”. Якщо ваші вихованці ще не знайомі з ними, не страшно. Після
свята вони обов’язково захочуть прочитати чи послухати цю казку.
Д і й о в і о с о б и ( д о р о с л і ): дві ведучі, Кося
Вухань і Колько Колючка, Пантера Ягуарівна і Бурмило Михайлович (це може бути та сама пара дорослих, які змінюють костюми), Фея Сюрприз.
Р е к в і з и т: плакат із написом “Розклад уроків”, прикріплений на фліпчарті; відгадки до загадок
у вигляді слів або малюнків, які приклеюються на
двосторонній скотч; музична апаратура, мікрофони.
Д е к о р а ц і ї: центральний вхід прикрашає велика арка, на якій написано: “Прощавай, садочку”;
з обох боків — композиції з паперових квітів; майданчик, де відбувається дійство, розділений на дві
зони з лавами: для дітей-випускників і для батьків.

Урочисте вітання
Під композицію “Festa mediterranea” (Rondo
Veneziano) виходять двоє ведучих.

Перша ведуча
Шановні гості, мами та батьки!
Почнеться зараз урочисте свято:
Вчорашні немовлята, дошкільнята
Сьогодні — дитсадка випускники!
Друга ведуча
Такі дорослі ваші донечки й сини,
Що з дня у день у стінах цих зростали
І ось випускниками нині стали —
Прощаються із дитсадком вони.
Перша ведуча
Вітає хай мелодія дзвінка
Випускників дитячого садка!
Друга ведуча
Маляток незабутніх —
Школяриків майбутніх!
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Під композицію “Токата” (муз. П. Моріа) із центрального входу парами (хлопчик, дівчинка) виходять діти. Ведучі оголошують імена випускників, додаючи характеристики, які описують їхні найвиразніші риси.

Вельми кмітливі Оленка та Сергійко!
Дуже спритні…
Найвинахідливіші…
Найжвавіші…
Дуже веселі…
Найдобріші…
Супертворчі…
Завжди привітні…
Безмежно спортивні…
Дуже талановиті…
Неймовірно чемні…
Пари проходять крізь арку, під оплески обходять
коло і займають місця для вальсу. Танцюють під
композицію “Грамофон-вальс” (муз. Є. Доги). Потім
кілька дітей виходять наперед і декламують вірші.

Діти (по черзі)
Наш садочок пречудовий
І веселий, наче казка.
Як у ньому нам жилося,
Ви послухайте, будь ласка!
Вранці сонечко встає,
Дітям спати не дає,
В кожен зазира куток —
Кличе нас у дитсадок.
І веселі малюки
Йдуть в садочок залюбки.
Тут щодня подій багато,
Кожен день дарує свято!
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Завітали лісові звірята
малюків до школи виряджати

Свята і розваги
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте в ласну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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