У ФОКУСІ: КНИЖКОВИЙ БУМ

Свята і розваги

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ПОШУКАХ ВЕСЕЛИХ НОТОК
Весняне свято для дітей старшої групи та їхніх родин
Леся СІЛЬЧУК,
музична керівниця, ЗДО № 20 “Білочка”, м. Хмельницький

Чудова ідея ― зустріти весну пісенькою, для якої діти самі відшукають кожнісіньку нотку. Теплі віршовані привітання, яскраві таночки,
паперовий оркестр… Ні маленьким артистам, ні їхнім гостям не доведеться нудьгувати. І навіть Фальшива Нота на такому щирому святі набуде нового,
гармонійного звучання!

Д і й о в і особи: Ведуча, Фальшива Нота ― педагоги; діти та їхні рідні.
Д е к о р а ц і ї т а а т р и б у т и: набірне полотно у вигляді нотного стану зі скрипковим ключем
та яскраві картонні нотки, які діти кріпитимуть на
нотний стан.
Хід свята

Живуть собi нотки на свiтi малi,
Танцюють, спiвають веселi пiснi.
У кожної нотки веселе ім’я.
Співає iз друзями нотна сiм’я.
Лиш сім нот в простенькій гамі,
Та нам досить для пісень,
Щоб співати в нашій залі
У такий святковий день.

Весняне привітання
Діти заходять до зали, стають півколом.

Нота ДО

Діти (по черзі)
Весна вже сміється на нашім порозі,
Птахи повертають з далеких країв.
Верба вкрилась ніжним пушком при дорозі,
І жайвора в небі розноситься спів.
Нині в нас святковий день
Квітів, сонця і пісень!

Ведуча. Перша нота цієї пісні заховалась у таких теплих побажаннях для наших рідних.
Діти (по черзі). Добра, Достатку, Довголіття,
Добробуту, Довіри, Досягнень!
Ведуча. Це нота ДО, і її нам подарують любі
мамині й татові донечки!
Виходять дівчатка, кріплять ноту ДО на нотний стан, виконують пісню “Донечка” (сл. і муз.
Н. Май).

Разом зиму проводжаймо,
Дзвінко пісню заспіваймо!
Діти виконують пісню “Весна” (див. додаток).

Нота РЕ

Шукаємо ноти
для святкової пісні

Ведуча. Друга нота, потрібна для нашої пісні, ― РЕ. Цікаво, а де можна її знайти? Пригадаймо
слова, які починаються зі складу ре.

Діти стають півколом біля нотного стану.

Діти (по черзі)
Щоб зустріти гарно весну красну,
Пісню разом вирішили скласти.
Ключ скрипковий взялись малювати
Й диво-кольоровий нотний стан.
Треба тільки ноти відшукати.
До снаги зробить це буде нам!
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Діти та гості свята називають слова, які спадають їм на думку. Ведуча може допомагати, показуючи
сюжетні та предметні малюнки. Наприклад: редиска,
ремінь, реп’ях, реклама, рейс. Останнє слово ілюструє
малюнок, на якому зображені моряки на кораблі. Ведуча
може підказати, що моряки вирушають у… рейс.
У цей момент виходять хлопчики-“морячки”,
кріплять ноту РЕ на нотний стан і виконують
танець “Матроси” (див. додаток).

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata

або на пошті

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

