До змісту номера
СВЯТА І РОЗВАГИ

ВСЕ НА СВІТІ ВМІЄ ТАТО
Свято з татусями для дітей молодшої групи

Тамара ЩУР,
вихователь, ЗДО № 7 “Сонечко”,
м. Канів, Черкаська обл.

Роль батька у вихованні дітей така само важлива, як і роль мами. Аби активізувати татусів, залучити до ігор та спілкування з малечею, радимо частіше запрошувати їх до участі
у різноманітних заходах, що організовуються в дитячому садку. Одним із таких заходів може стати
свято, приурочене до Дня батька, що відзначається в третю неділю червня (відповідно до Указу
Президента України № 274/2019).
М а т е р і а л : короб з дитячим одягом, штучні
червоні троянди, кошики, медалі.

А сьогодні тато вдома
Одягнув костюм новий.
Чом він вдома? Річ відома:
Бо у тата — вихідний.

Хід свята
У музичній залі за столиками разом з дітками влаш
товуються їхні татусі.

Вихователь
Сьогодні нам на радість всім
Прийшли в садочок татусі.
Ми раді щиро їх вітати
І їм присвячуємо свято!

					

(А. Костецький)

Тато сильний і завзятий.
Він — господар в нашій хаті:
Все майструє, все ладнає,
Бо до всього хист він має.
					

(Н. Чемерис)

Вихователь. Малята, а чим ваші татусі займаються у вихідний день?

Діти за бажанням розказують, чим у вихідні займаються їхні тата. Педагог заохочує малят до розповіді
запитаннями.

Вихователь. Ми зрозуміли, що найбільше ваші
тата полюбляють бавитися з вами — своїми синами
і донечками: катати верхи на собі, підкидати, борюкатися... Отже, ця гра вам усім неодмінно сподобається! Пропонуємо татам на якийсь час перетворитися на великих кенгуру, а діткам на маленьких кенгуренят, які сидять у їхніх сумках.
Гра “Веселі кенгуру”
Батьки беруть діток на руки. Ті обхоплюють шию
татусів руками, а тулуб ногами. Притискаючи малюків до грудей і притримуючи руками, тата стрибають
на обох ногах, оминаючи перешкоди — кубики, так само стрибками повертаються назад.

Вихователь. Пропонуємо нашим веселим
і спритним татусям сісти за столики перепочити,
а діткам заспівати пісню.
Діти виконують пісню “Цьом-цьом” (муз. і сл.
Н. Май).
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(Автор невідомий)

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

“Тато” і “мама” — найперші слова, які ми промовляємо, коли навчаємося говорити. Ми дивимося на наших батьків, вчимося в них найрізноманітніших речей, милуємося мамою, захоплюємося татком, говоримо про нього “люблю”, “мій”,
“сильний”... Сьогодні ми вирішили влаштувати свято для наших мужніх, добрих, щедрих, люблячих,
працьовитих татусів.
Діти (по черзі)
Дуже легко, дуже просто
Перегнати тата зростом,
Та щоб схожим стать на тата,
Треба ще й дорослим стати!
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