До змісту номера
СВЯТА І РОЗВАГИ

ДЕНЬ ГАРНОГО НАСТРОЮ
В СУМНУ ОСІННЮ ДНИНУ
Музична розвага для дітей середньої групи

Ольга ДМИТРІЄВА,
музична керівниця,
ЗДО № 311, м. Харків

Бажаєте збадьорити дітей? Відчуваєте, що після літнього відпочинку вони
без причини збуджені чи загальмовані, дратівливі чи, може, навіть пригнічені?
Запропонуйте їм узяти участь у підготовці декорацій до веселої розваги, а потім і в самому заході.
М а т е р і а л : осіння декорація; сюжетний відео
запис; тканина (3 х 3 м); атрибути для гри “Витягни
Гарбуза”; листочок із картону; аудіозаписи.
Д і й о в і о с о б и : Ведуча, Гарний настрій, Злюка — дорослі, Вередульки, інші учасники — діти.
Хід розваги
Діти під музику заходять до музичної зали.

Ведуча. Добрий день! Вітаю всіх, хто зібрався
з нами розважитися в цей трохи похмурий осінній
день! Ось і настала осінь! Жовтіє листячко на деревах, на клумбах квітнуть чорнобривці, жоржини,
хризантеми, небо стає синім-синім, а на кущі калини червоніють яскраві ягідки.

Діти (по черзі)
Вже побагряніло
Листячко на клені,
Але на вербиці
Ще воно зелене.
На каштані листя
В жовтій облямівці.

Йду осіннім парком
Тихо по доріжці.
В інші пори року
Барв таких немає.
Осінь золотою
Не дарма прозвали.
(О. Війтик-Ющук)

Діти ведуть хоровод “Калинонька” (див. додаток).

Ведуча. Справді, осінь — дуже гарна пора!
Але восени до нас приходять дощі, небо затягує
хмарами, стає холодно. І тоді ми сумуємо... Що ж
робити, аби не піддатися смутку? Правильно, розважатися і самим створювати гарний настрій!
Під музику заходить Гарний настрій.

Гарний настрій
Вітаю, хлопчики й дівчатка!
Усіх прийшов я звеселяти!
Зараз я вас розвеселю! Чи подобається вам
жартувати? Не чую! Гучніше! Подобається? І мені теж!
Я ставитиму вам запитання, а ви відповідайте — “Я” або “Не я”. Тільки чесно! Гаразд?

Гра “Я! Не я!”

Всі зібрались на веселе свято —
Будем осінь радо зустрічати.
(Це та наступні фото надані авторкою)

Хто любить мультики дивитись?
Хто любить навкулачки битись?
Хто любить печиво, цукерки, шоколад?
А хто хотів би викопати скарб?
А хто любить чистить зуби?

28
© “Палітра педагога”, 2019, № 5

ЧИТАТИ ДАЛІ

“Палітра педагога”—

в роботі допомога!
У 2020 році ви отримаєте 10 випусків
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журналу “Палітра педагога”!

Оформіть передплату на сайті JMIL.COM.UA вже зараз, лише за 310 грн!
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ЩОНОМЕРА:
 Методичні поради
щодо опрацювання теми
 Система роботи з дітьми
 Практичні розробки для всіх вікових
груп: заняття, добірки ігор і вправ,
посібники, сценарії свят і розваг
 Матеріали для співпраці з родиною
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РОЗВАГИ
ЗІ СНІГОМ

ГОТУЄМОСЯ
ДО ЗИМОВИХ СВЯТ

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналу
і завантажуйте матеріали для роботи:
ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки
ü  репродукції картин ü  фонограми тощо.

