До змісту номера

ВЕЧІР ТВОРЧОСТІ ГАННИ ЧУБАЧ
Для дітей старшої групи та їхніх батьків

Валентина ДЗІВАЛТОВСЬКА,
Софія ПОГРЕБНЯК,
вихователі;
Алла МОСКАЛЕНКО,
музичний керівник,
ЗДО № 145 “Материнка”, м. Київ

Надзвичайно важливо ознайомлювати дітей з творчістю сучасних поетів, прилучати їх до культури сьогодення. Всім малюкам до вподоби веселі віршики та пісеньки Ганни Чубач, тож вони залюбки візьмуть участь у заході, присвяченому її творчості, особливо якщо до них приєднаються батьки.

М а т е р і а л : портрет Г. Чубач; інтерактивна дошка, комп’ютер, відповідні аудіо- та відеозаписи;
виставка літературних збірок поетеси; виставка дитячих творчих робіт до поезії Г. Чубач; атрибути до вірша “Що в цім віршику не так?”: дощ — блакитні целофанові стрічки, зібрані в пучок; “холодне сонце” —
сонце, намальоване синьою фарбою на папері А3;
“біла рілля” — шматок білої тканини.
Звучить пісня “Я люблю у лузі квіти” (муз. Г. Аза‑
матової, сл. Г. Чубач). Діти разом з батьками заходять
до музичної зали, розглядають виставку книжок Г. Чу‑
бач і дитячих малюнків за її творами. Ведуча запрошує
всіх зайняти місця в залі.

Ведуча. Наш вечір розпочався гарною піснею.
Чи знаєте ви, хто її автор? Наша сучасниця, дитяча
поетеса Ганна Танасівна Чубач. Сьогодні ми читатимемо й декламуватимемо її чудові твори, розглядатимемо її книжки для малят і навіть самі спробуємо
трохи повіршувати. Послухаймо поетичне привітання від Ганни Чубач.

На інтерактивній дошці демонструється відеозапис
вірша “Ввічливі слова” (уривок “Добрий день”) у ви‑
конанні Г. Чубач.

Гра “Ланцюжок вітань”
Ведуча. Привітаймося і ми ввічливими словами!
Називайте по черзі вітання і намагайтеся не повторювати ті, що вже прозвучали.
За бажанням діти і батьки промовляють різні мовні
формули: “Доброго ранку!”, “Добрий день! (Добри‑
день!)”, “Добрий вечір!”, “Доброго здоров’я!”, “Дай,
Боже, здоров’я!”, “Здоровенькі були”, “Вітаю вас!”,
“Моє шанування!”, “Привіт!”, “Здрастуйте!” тощо.

Ведуча. Від добрих слів у залі стало тепло й радісно. Так само добре на душі стає від віршів Ганни Чубач. Погортаймо її книжечки. Серед них аж
12 абеток! Малята, пригадаймо, хто в них живе.

Вправа “Хто живе в абетці?”
Діти (по черзі повторюють за ведучою, на екрані
демонструються малюнки). Акула зубата, Білочка
ДОВІДКА

Ганна Танасівна Чубач — поетеса, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки
письменників України, авторка понад 30 збірок віршів для дітей. Народилася 6 січня 1941 року в селі
Плоске Мурованокуриловецького району Вінницької області. Її тексти покладено на музику багатьма
композиторами: О. Білашем, Л. Єрмаковою, Т. Стаматті-Оленєвою, М. Чембержі, Л. Височинською.
Г. Чубач складає мелодії й сама — записує пісні з власного голосу.
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розвиток мовлення

театралізована діяльність

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

До змісту номера
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
хвостата, Вівця кудлата, Гуска гугнява, Ґава-роззява, Дятел строкатий, Ему цибатий, Єхидна вреднюща, Жаба зеленюща, Зайчик-вуханчик, Ич павич,
Індик-диндик, Їжачок-дивачок, Йоржик-моржик, Кіт
шкодливий, Лис лінивий, Мишка Тишка, Носорігодноріг, Оленя красиве, Песеня грайливе, Слоненя
вухасте, Тигреня смугасте, Удав повзучий, Фазан
летючий, Ховрах пузатий, Цап рогатий, Чапля дзьобаста, Шиншила пухнаста, Щука-злюка, Юрок —
пташечка метка, Ящірка швидка, швидка.
Після цього кілька дітей розповідають віршики
з “Абетки” Г. Чубач, а батьки хором називають відпо‑
відні літери. Наприклад:

А
Акула зубата
Не вміє читати.
Ну, а спритний рак Омар
Прочитав увесь Буквар!

Коли віршик до вподоби,
І малюнок пречудовий!

Б
Баранчики круторогі
Заросили босі ноги.
Поставали біля груші
І на сонці ніжки сушать

діти, повеселімо батьків — покажімо їм цю пісеньку
в ролях. “Акторів” виберемо лічилкою “Тири-пири!
Три-чотири!”, яку теж склала поетеса.

Інсценування пісні
“Мавпа мавпі говорила”

Діти промовляють лічилку й обирають двох “мав‑
почок”.

Тири-пири! Три-чотири!

Ведуча. Ганна Чубач полюбляє розважати діток,
тож і написала багато дотепних віршиків та пісеньок.
Послухаймо одну з них. Здогадайтеся, яку! (Звучить

Тири-пири!
Три-чотири!
Поховались
В нору звірі:
Кротик, мишка
І ховрах,
І викрикують:
— Ах! Ах!

вступ до пісні “Мавпа мавпі говорила”, діти відгадують). Про що ця пісенька? (Відповіді дітей). А ну ж,

Їм бобер
Кричить
Із річки:
— Є поправка
Невеличка!
Вас лиш три,
А не чотири,
Тири-пири!
Мені прикро!
Мені гірко!
Заберіть мене
У нірку.
А тоді кричіть:
— Чотири!
Тири-пири!

Про малят поетеса подбала —
Так багато для них написала!
(Це та наступні фото надані авторами)
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Г. Чубач

ЧАС ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ
на 2019 рік!
Обирайте зручний для вас спосіб
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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!

