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Розвага просто неба до Дня захисту дітей

Усі ми з нетерпінням чекаємо літа і сподіваємося, що зустрінемо його 

разом з малятами на подвір’ї дитсадка. Скористайтеся поданим сцена-

рієм і аудіододатками та розпочніть літо веселими іграми, перемогою 

над вередами і дзвінким дитячим сміхом.

Д і й о в і  о с о б и: Ведуча, король Пензлик, Вереда, Пляма, Хмара, Ві-
тер — дорослі; олівці — діти.

Д е к о р а ц і ї: великі кольорові малюнки, які асоціюються з літом 
і розташовані за кольорами веселки: червона смужка (ягоди), помаран-
чева (квіти), жовта (сонце з промінцями), зелена (листя), блакитна та синя 
(вода), фіолетова (квіти); великі зображення плям і хмар.

Р е к в і з и т: різноколірні картонні олівці; кольорові олівці та пластма-
сові стаканчики; картина, розмальована кількома кольорами; м’ячі, куби-
ки, повітряні кульки — для естафет; чорно-біла розмальовка, фломастери.

ПРИВІТАННЯ 
ЛІТЕЧКУ

Звучить мелодія пісні “Мама” 
(сл. А. Баб  кіна, муз. К. Костіна). 

Усі учасники свята збираються на 
фізкультурному майданчику.

Ведуча
Радіють і дорослі,  

 й діти — 
Прегарний день,  

 початок літа!

Діти виконують танець “Літо” 
(див. додаток).

Діти (по черзі)

Літо, літо, літечко,  
Любимо тебе —  
Сонце, трави, квіточки,  
Небо голубе.

Спів пташиний радісний 
Вранці під вікном 
І похід по ягоди 
З друзями гуртом.

Озерця та річечки 
Радо хлюпотять. 

Яке ж любе літечко 
Для усіх малят! 

КОРОЛЬ ПЕНЗЛИК 
ТА ОЛІВЦІ

Ведуча
У цей барвистий літній день
На свято казка завітає.
Ось Пензлик,  

 барв усіх король,
Своїх помічників гукає.

Виходить король Пензлик.

Король Пензлик
Відгадайте, малюки,
Хто мої помічники! 
Довгі палички
Кругленькі —
Сині, жовті,
Червоненькі —
На папері походили,
Кольори свої лишили…
Звуться палички оці
Кольорові… (олівці).

Молодці! 
Гайда до мене, олівці!

Виходять діти з великими кар-
тонними олівцями і виконують 

танець “Кольорові олівці” (див. 
додаток).

Король Пензлик
Ці веселі олівці —
Наче сонця промінці.
Вміють гарно малювати,
Знають, чим вас здивувати.

Король Пензлик та олівці вико-
нують пісню “Олівці-малюв-

ці” (див. додаток).

Король Пензлик
Діти, барви й кольори 
Вас запрошують до гри!

Усі ігри можна провести як 
змагання команд або як весе-

лу гру під композицію “Popcorn” 
(муз. Г. Кінгслі).
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У ФОКУСІ:  ДИТИНА В СОЦІУМІ
Свята і розваги

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ВСТИГНIТЬ

* У Каталозi Укрпошти на II пiврiччя вартiсть видань буде вищою.

Комплект “ДВ”, “ПП”, “Джміль” — 
дієва допомога кожному педагогу Щомiсяця!

НА ПОШТІ
74140 “Дошкільне виховання” 45,75 грн

40296 “Палітра педагога” 34,60 грн

40295 “Джміль” 45,75 грн

НА САЙТІ JMIL.COM.UA
“Дошкільне виховання” 43,50 грн

“Палітра педагога” 32,00 грн

“Джміль” 44,50 грн

передплатити журнали 
на ІІ пІврІччя 

 за СТАРИМИ ЦIНАМИ!*
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