До змісту номера
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

ЯК ОЩАДЛИВА РОДИНА —
БАГАТІЄ І КРАЇНА
Музично-театралізоване дійство для дітей старшої групи

Лідія ТУРЕНКО, вихователь,
Богодухівський ЗДО № 9 “Берізка”, Харківська обл.

Участь у театралізованій діяльності дає малятам змогу не лише розкрити свої
таланти, а й поміркувати над актуальними життєвими проблемами, як-от важливість раціонального використання ресурсів. Виставу за поданим сценарієм старші дошкільнята
можуть показувати молодшим друзям, батькам або представляти на місцевих екофестивалях.

Д і й о в і о с о б и : Ведуча, Цап (дорослі);
Півень, Індик, Кіт, Свинка і поросята, Качка і каченята, Кінь, Корівка (діти).
Д е к о р а ц і ї : кімната Свинки в одному кутку зали, з іншого боку — імпровізоване подвір’я: імітація
калюжі, паркан з горщиками тощо.

Півень
Нас маленька господиня добре доглядає.
Треба їй допомогти. Хтось ідеї має?
Індик
Треба Цапа запитати —
Він старий і бородатий,
Дуже добрий фінансист
І до слова має хист!

Звучить англійська пісенька “Old MacDonald Had
a Farm”. Ланцюжком виходять діти в костюмах свійських
тварин, виконують спільний танок (за вибором музкерів‑
ника). По закінченні займають визначені місця.

Усі збираються навколо Цапа.

Ведуча
Галас, гамір на подвір’ї, хвилювання й метушня...
У дворі біля комори всі зібрались цього дня.
Дивувались: що ж це сталось? Першим слово
 івень взяв.
П

Ведуча
Цап розмову ту послухав,
Потім правий ріг почухав,
Мекнув тихо, мляво
І взявся до справи.

(Звучить кукурікання в аудіозаписі. Виходить Півень).

Цап
Щоб в достатку проживати,
Треба менше витрачати!
Світло, і тепло, й водицю
Заощаджувать годиться.
Ну а ви, скажіть правдиво,
Чи були ви бережливі?
Перевірка всі витрати
Допоможе з’ясувати.

Кукурікнув для порядку і сусідам так сказав:
Півень
Мешканці подвір’я, друзі, слухайте уважно.
Маю я до всіх вас справу, нагальну, поважну.
Наша Катря, господинька, геть засумувала,
Бо поїздку до Карпат родина відклала.
Кіт
Сам я чув, як їй учора матуся сказала,
Що сімейний їх бюджет корова злизала.
Корівка
Ні до чого тут я, вірте, сусіди хороші!
На послуги комунальні витрачено гроші.

Тварини розходяться на свої місця.

Бережемо тепло
Кіт стає на порозі хатини біля відчинених дверей. До
нього підходить Цап. Звучить шум вітру в аудіозаписі.
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

