До змісту номера
МУЗИКА

природа

Звуки Осені
Музична казка для дітей старшої групи

Марія СИБАЛЬ, музичний керівник,
ДНЗ № 176 “Пізнайко”, м. Львів

Д і й о в і о с о б и : Осінь, Дід Мовчун, діти,
Пташка, Дощ, Листочки, Каштани.
М у з и ч н і і н с т р у м е н т и : свищики, трикутники, маракаси, коробочки-торохтійки.

Вітер шумить, пташки тут співають?
Бач, розспівалися як — тру-ля-ля!
А ну всі тихенько! Господар тут я!
Я — Дід Мовчун, і все має мовчати!
В тиші так добре поїсти, поспати...
Звуки осінні складу я в мішок,
Як слід зав’яжу, ще й навішу замок...
Все! Тиша! Тиша! Лягаю я спати.
Навіть не смійте мене турбувати!

Зала оформлена як осінній ліс.

Зустріч з Осінню
Під звуки лісу діти та Осінь (дорослий) заходять до зали, зупиняються півколом.

Діти (по черзі)
Пані Осінь нас вітає,
Неповторна, чарівна,
Різні барви нам дарує
І дивує нас вона.
Нині шати вбрав казкові
Вчора ще зелений гай —
Розмаїттям кольоровим
Прикрашає Осінь край.
Осінь
Чуєте ви мою пісню у гаї?
Я зовсім поруч, іду по стежках.
Звуки осінні дзвінко лунають
Співом пташок і тремтять на листках.
Виконують пісню “Пані Осінь” (муз. В. Лисенка,
сл. Г. Лисенко).

Куди поділися звуки?
Чути стукіт, важкі кроки, виходить Дід Мовчун з мішком на плечах.
Діти виконують пісню-пантоміму “Іде, іде дід” (українська народна пісня), потім ховаються.

Дід Мовчун
Що це тут? Осені звуки лунають?

театралізована діяльність

Пізнання дітьми природи буде глибшим, якщо доповнити його художнім словом і відповідною музикою. Скористайтеся поданим сценарієм, аби відтворити
в дитсадку справжню казку, сповнену чарівних мелодій осіннього лісу.

Кружляє з мішком, “збираючи у нього звуки”. Аудіозапис звуків лісу стихає. Дід іде.
Осінь та діти вибираються зі схованок. Прислухаються.

Осінь
Друзі мої! Як же далі нам жити?
Звуки замовкли усі. Що ж робити?
Більше не буде дощ стукотіти,
Більше не буде ліс шурхотіти,
Пташки не співатимуть пісню свою...
На допомогу, діти, молю!

Пісня Пташки
Вилітає Пташка, відкриває дзьобик, але співу не чути.

Пташка
Що робити, люба Осінь?
Моя пісня безголоса!
Щось таке у лісі сталось,
Що мелодія урвалась...
Осінь
Дід Мовчун, що ходить тихо,
Нині тут накоїв лиха:
Звуки лісу в міх забрав
І кудись від нас сховав.
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту
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актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

