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(Додаток №3)   «Запоріжжя восени»  

Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

віртуальної екскурсії по місту Запоріжжя з використанням медіа презентації 

 
( Діти під музику забігають стають півколом) 

Дівчинка: Ніжна музика заграла й закружляло в вальсі листя, 

                   У країну осінь завітала, красива, сонячна, барвиста. 

Хлопчик: Відкриємо завісу ненароком, зазираємо в осінню пору року. 

 

Танок «Проказница осень» 

 

Вед: Хай усім буде затишно з нами 

        Хоч за вікнами дощик шумить, 

        Поговоримо про осінь віршами, 

        І хай музика ніжно звучить. 

Дитина: Всюди Осінь походила , 

                Все навкруг позолотила. 

                Підрум’янила калину  

                І гіллясту горобину. 

Дитина: Завітало нині свято 

                У кожній дім, у кожну хату! 

                Осінь щиро зустрічаєм  

                Дзвінко пісню заспіваєм. 
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Пісня «Осінь»  

 

1 Вед: Осінь в Запоріжжі наступила, 

         В наш садочок хмаркою прилетіла, 

         Сонечка гарячого вже немає, 

         І на Дніпрі хвилька набігає. 

         Всі дерева золотом осипає: 

         Гарно так, що серце завмирає.  

2 Вед: Осінь Запоріжжя прикрашає. 

        Пропоную вам по Запоріжжю помандрувати, 

        Осіннє місто будемо вивчати. 

1 Вед: А щоб всі простори великого міста пізнати 

           Будемо  подорожувати. 

2 Вед: Місця скоріш займаймо, 

          Увага, подорож  розпочинаймо! 

 
Запоріжжя - одне з найбільш старовинних міст України, розташоване на 

річці Дніпро, яке досі зберігає історію і легенди українського козацтва і 

Запорізької Січі. 

 

2 Вед: Ось і перша наша зупинка - 

Зупинка «Парк відпочинку» 
1 Вед:  Запоріжжя багате на чисельні площі та сквери, такі як -Дубовий гай, 

парк Металургів, Вознесеновський парк, Бульвар Шевченко, парк ім. 

Гагаріна, та багато ін.  
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Дитина: :  У Запоріжжі я живу, своє місто я люблю.  

                   Є високі тут будівлі, квіточки цвітуть чарівні, 

                   Є тут школи і садочки, ростуть діти, мов грибочки.  

 

2 Вед: Ой, діти здається дощ. Де ж моя парасолька? 

 

Танок дівчат з парасольками «Кап -кап» 

 

1 Вед: Ось і театральна площа.  

Зупинка «Театральна площа» 
Культурне життя міста дуже насичене.  

Музичною окрасою Запоріжжя є обласна філармонія «Концертний зал 

ім.М.І.Глінки»   

 
Діють заклади культури та мистецтва:  цирк; палаци  культури "Орбіта"; 

"Дніпроспецсталь";  палац дитячої та юнацької творчості, обласна бібліотека 

та ін. 

 
У Запоріжжі п'ять театрів: Академічний музично-драматичний театр 

ім.В.Магара; театр юного глядача; муніципальний театр-лабораторія «VIE»; 

ляльковий театр; кінний театр. (відео) 
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Гра «Перегони на конях»  

 

1 Вед: Нові вулиці, проспекти чекають на нас 

            Ми шлях продовжимо в цей час! 

2 Вед: І подорож ми продовжуємо по головній вулиці Запоріжжя – 

проспекту Соборному. Довжина його 12 км. що з’єднав стару і нову частину 

міста. Його прикрашають чисельні площі, сквери і фонтани, і ще називають 

«музеєм під відкритим небом». (відео) 

 

Зупинка «Фестивальна площа» 

Традиційні свята та фестивалі які проводяться в нашому місті. 

Всеукраїнський театральний фестиваль "Данапріс" 

Виставка декоративно-прикладного мистецтва "Запорізькі обереги" 

Всеукраїнський фестиваль  "Покрова на Хортиці" (14 жовтня) 

Міжнародний фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв "Спас"  

День міста, "Покровський ярмарок" (14 жовтня) 

Всеукраїнський пленер-конкурс "Хортиця крізь віки" (осінь) 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського 

мистецтва "Акорди Хортиці" (весна) 

Відкритий театральний фестиваль "Золота Хортиця" (літо) 

Кінофестиваль вітчизняного кіно "Запорізька сінерама" (осінь) 

Міжнародний джаз-фестиваль "Запорізький джем" (осінь) 

Всеукраїнський фестиваль рок-музики "Zа-поріг" (осінь) 

Обласний фестиваль молодіжного естрадного мистецтва "Зорепад" (осінь) 

Та багато інших… 

 

http://ua-travelling.com/ua/information/zaporozhye
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Дитина: Танцюристом стати хочу, щоб на сцені виступати,   

                А поки всіх запрошую веселий танок розпочати! 

 

Флеш -Танок  

 

Вед: Нам вирушати вже пора, місця займайте, дітвора! 

Зупинка «Спортивна»  
В Запоріжжі велика увага приділяється спорту.  

Побудовані  «Славутич-арена» де проводить свої матчі місцевий футбольний 

клуб  «Металург» та  палаци спорту «Орбіта» , «Запоріжсталь».  

Тут грають гандбольні та баскетбольні  команди. 

 
Запоріжці по праву пишаються  своїми  легендарними  земляками, які 

прославились в різних видах спорту. 

Це: Леонід Жаботинський- «Запорізький богатир», який  піднімав штангу 

вагою 217,5 кг,  Володимир Ященко – чемпіон  зі стрибків  в висоту, його 

рекорд 2,35см,   і сучасні : чемпіон з плавання Денис Силантьєв, чемпіонка з 

гирєвого  спорту Любов Черепаха. 
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Дитина: Мені ще мало років,  

     Але знаю я секрет один:  

               Як дужчим можна стати,  

     Хочу вам це розказати.  

Вед: Як?  

Дитина: Щоб рости і гартуватись не по днях, а по часам  

                Спортом треба всім займатись: і великим й малюкам! 

 

Вед: Українські діти – всі спритні завзяті, 

Пропоную усім Вам у ГРУ пограти, 

яка так і називається  «Будь спритний» 

 

Гра « Будь спритний»  

 

Вед: Знову нам у путь рушати, приготуйтеся, малята! 

 

Зупинка «Гордість Запоріжжя» 
ДНІПРО-ГЕС  

У ХХ столітті це була найбільша гідроелектростанція СРСР.   Ось уже майже 

80 років Дніпрогес дає електричний струм нашому краю, залишаючись при 

цьому величною окрасою нашого міста. 

        
Міст Преображенського 

Загальна довжина моста понад 550 м, а у висоту він 54 метри. На той час був 

шедевром роботи архітектора Преображенського, оскільки раніше 

будівництво подібних конструкцій вважалося неможливим. Міст 

двох'ярусний і складається з чотирьох арок. Нижній ярус призначений для 

пішоходів і приватного вантажного транспорту. Верхній ярус - залізна 

магістраль.  
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Міський ботанічний сад 

Міський ботанічний сад працює вже більше 50 років. Сад створювався для 

проведення практичних занять учнів і учителів біології, тому він носить 

назву Дитячий ботанічний сад. 

 

   

Запорізький дуб вік якого досягає 700 років. Згідно з легендою, саме під цим 

дубом запорожці писали свій всесвітньо відомий лист турецькому султанові. 

Дерево є найдревнішим і найбільшим в місті. Запорізький дуб завжди був 

улюбленцем українського народу. Він є символом Запоріжжя і історичною 

пам'яткою усієї країни. 

  

Дитина: Гей, Україно, ненько прекрасна. 

               Будь же до нас справедлива, 

               Хай нам світить сонечко ясне 

               Хай будуть діти щасливі. 
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Вед: Заспіваймо разом, щоб достаток й щастя 

         Не оминули жоден український дім 

         Нехай буде тепло і радість в нім, 

         Хай міцніє рід і росте родина 

         О, слався, слався, Україно!  

 

Пісня «Пісня солов’їна» 

 

 

 

Вед: Знову нам у путь рушати, 

приготуйтеся, малята! 

 

Зупинка «Хортиця» 
Хортиця  Найбільший острів на Дніпрі. Визнаний національним 

заповідником України. В XVI cт. була розташована  Запорізька Січ. На 

острові знаходиться Музей історії запорізького козацтва, в якому можна 

побачити одяг і зброю козаків, предмети їх побуту, козацькі хати і фортеці.  

Хортиця - одне з семи чудес розташованих в Україні. 

 

   
 

Вед: А до нас завітали справжні майбутні козаки. 

 

Пісня козаків 

 

Ведучі:    Свята – це дні єднання 

                З родиною родин, 

                Єднаймось всі під прапор,  

                Бо ми народ один! 

                          Будуймо дім із згоди, 

                          Бо слушний час настав, 

                            Щоб нашому народу 
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                            Бог мир і щастя дав! 

Танок «Друзі єднаймось»           

 

Дитина: На рушник святковий  

                Хліб поклали з сіллю 

                Щоб легкі дороги славили країну 

Дитина: Я навколо подивлюся і всім серцем усміхнуся, 

                Своїм містом я горджуся, йому низько поклонюся. 

Вед: Ось і скінчилося наше свято, таке веселе і багате. 

У дитини Батьківщина починається з рідної домівки, вулиці, міста.  

Любіть своє місто, любіть свою Батьківщину.  
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«Прощання з журавлем» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Сценарій осіннього свята для дітей старшої групи  

Ведуча: Настала осінь в Україні, 

Пливуть по небу хмари сині, 

Земля, напоєна дощами,  

Укрилась диво-килимами.  

Крокує осінь нашим краєм –                 

Про неї вірші прочитаєм... 

Вірші: 

Золота красуня - осінь-чарівниця! 

По землі ступає, золотом іскриться. 

В жовте і червоне листячко фарбує, 

І картини дивні, чарівні малює! 

У садах лишила фруктів нам доволі, 

Урожай багатий дозріває в полі, 

Добра господиня, щедра і багата, 

Дощиком умита, вітерцем крилата... 

Озирнулась Осінь - впоралася всюди - 

Хай живуть в достатку працьовиті люди! 

Будемо ми осінь нині величати Будемо 

про неї пісеньку співати! 

Пісня «Здрастуй осінь» 

(під журливу музику заходить Журавель) 

Ведуча: Дуже гарно всі співали - 

Усім присутнім настрій підняли, 

Але, чомусь, журлива пісня залунала... (чути журавлиний крик)  

Здається - це курличуть журавлі. 

Ведуча: Я бачу, як летить завзято 

У вирій журавлиний клин, 

Але не хоче відлітати 

Із ними Журавель один... 

Ведуча: Ой, Журавлику,  

Чому Невеселий нині?  

  Не злітаєш в далину, 

Не радієш днині? 

Журавлик: Як мені не сумувати –  
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Час у вирій відлітати, 

Настає прощальна мить,  

Тому й серденько щемить... 

Ведуча: Не журись! Зима мине, 

І в погожу днину  

Знов зустрінемо тебе  

В рідній Україні! 

Ведуча:  А на згадку про місця, 

Де навчивсь літати 

Подарунки від дітей  

Маєш ти прийняти. 

Дитина:  Ми танок веселий 

Подаруємо тобі, 

Щоб до рідної оселі  

Прилетів ти навесні! 

 

Танок «Український козачок» 

 

Журавлик: Дуже гарні діти ваші  

Виросли усі на славу,  

Мабуть їли вдосталь каші? –  

Тому й стали такі браві... 

Ведуча: Так - це правда, діти наші,  

Гарні, сильні та здорові  

Та їдять вони не кашу, 

А український борщ чудовий. 

Журавлик: На городину багата 

Наша ненька -Україна, 

Тому й варять в кожній хаті  

Борщ смачний і  вітамінний! 

Ведуча: Тож, на згадку про наш край, 

              Прийми щедрий урожай! 

(виходять діти, в масках овочів) 

Картопля: Я кругленька бараболя  

Мене в борщику доволі. 

Буряк: Ну а я бурячок 

Червоненький бочок. 

Капуста: Я капустою зовусь 

Теж для борщику згоджусь. 

Перець солодкий: А я перець запашний 

Дуже в борщику смачний. 

Петрушка: Я петрушка кучерява  

Аромат чудовий маю  
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Часник: Я зубастий часничок  

Припікаю язичок. 

Морква: А я морквочка красива 

Борщ зі мною просто диво. 

Перець гіркий: А я перець гіркий 

Борщ зі мною ось такий . (пальчиком «ВО!») 

(Овочі присідають) 

Ведуча: Овочі росли та дозрівали. 

      Але одного разу Помідор вирішив, що він кращий за всіх та почав           

      хвастатись. 

Помідор: Помідором я зовусь 

Своїм іменем горджусь. 

Вихвалятись я мастак  

Бо найкращий маю смак! 

Помідор: Вихвалятися я буду 

Бо шанують мене люди. 

Знають всі дорослі й діти –   

Кращий овоч я у світі! 

Овочі разом -(наказують пальцем) 

Хвалився, хвалився, 

І з кущика звалився! Гуп! 

(помідор крутиться на місці, потім падає, задерши ноги догори) 

Ведуча: А в цей час на поле, де росли овочі, приїхав шофер Микола... 

(з кермом у руках «заїжджає» хлопчик) 

Ведуча: Він швидко зібрав з поля усі овочі, а помідор під кущиком не 

помітив. 

(Шофер «їде між дітьми змійкою, діти стають у потяг за шофером, 

їдуть по колу, навколо Помідора) 

(Помідор встає) 

Помідор: Друзі, ви мене простить. І з собою заберіть! 

Овочі разом: Добре, лізь до нас скоріше, 

 Але більше не хвалися! 

(Помідор приєднується до потягу, всі «виїжджають») 

Ведуча: Гарні овочі вродили. Такими не соромно і пригостити. Але перш ніж 

пригощати, доведеться нам овочі розвантажити. Ну то як, діти, ви згодні 

трішечки попрацювати? 

  

Гра Розвантаж овочі 

(виходить з кошиком розказує вірш і віддає кошики Журавлику 

Дитина: На чужині засумуєш – 

Борщ смачненький приготуєш! 

І запросиш на гостину 

Журавлину всю родину! 
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(Журавлик бере кошик, розглядає) 

Журавлик: Дякую! Дари чудові - З'їсти зараз все готовий! 

 Тут і морква, і капуста - В животі не буде пусто! 

Дитина: Подаруєм тобі, друже 

Пісню рідної землі 

Коли сумно стане дуже 

- Заспіваєш сам її! 

Дитина: Хай злітає наша пісня, 

Наче чайка в небеса, 

В ній - ясна душа народу, 

В ній надія і краса! 

 

Пісня «Пташина тайна» 

 

Ведуча: Не буває України 

І без червоної калини  

Пам'ятай, калина – і краса, і врода  

Нашої Вітчизни, нашого народу! 

 

Танок Калина (інд.дівч)  

 

Дитина: Є у ягодах калини, 

Дуже цінні вітаміни, 

Як не хочеш захворіти –  

Треба чай з калини пити! 

(дає пучок калини Журавлику) 

Журавлик: Дякую вам за гостинець, 

Я, як справжній українець, 

Обіцяю всім вам, діти –  

Буду чай з калини пити! 

Ведуча: Так журавлику, і будиш теж таким здоровим, сильним, хоробрим 

як наші козачата. Ну ж бо хлопці заспівайте пісню, звеселіть нашого 

гостя. 

Пісня «Козаки» (інд. хлопчик.) 

 

Журалик: Ох, і молодці хлопчики на славу звеселили, а зараз і я вас трішки 

повеселю. Давайте усі разом покатаємось на каруселі. 

 

Гра «Карусель» 

Ведуча: Я вишитий рушник тримаю. 

Його простелюють під ноги  

Всім, хто в дорогу вирушає  
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Щоб не було в душі тривоги! 

Танок з рушниками (інд.дівч.) 

(після танцю до Журавлика підходять хлопчик і дівчинка, тримають 

рушник) 

Хлопчик: Два крила у рушничка, 

Наче журавлині. 

Хай тебе він зберіга  

Від тяжкої днини. 

Дівчинка: Прийми, на згадку, від діток  

Цей український рушничок! 

(віддають рушничок Журавликові) 

 

Журавлик:(рухи за текстом) Пригорну я до грудей  

Подарунок від дітей – 

Хай, мені в далекім краї  

Рушничок цей нагадає, 

Що, коли зима мине, 

Ви зустріне мене.  

Знову тут, на Батьківщині-  

В нашій рідній Україні! 

А зараз час мені летіти, 

До зустрічі, дорослі й діти! 

 

(Журавлик виходить) 

Ведуча: Повернуться до нас журавлі –  

Будем їх навесні зустрічати, 

А поки що, на рідній землі,  

Треба спокій і мир зберігати! 

 

Танок «Друзі єднаймося» 

 

Ведуча: Свята - це дні єднання  

З родиною родин, 

Єднаймось всі під прапор, 

Бо ми народ один! 

Будуймо дім із згоди, 

Бо слушний час настав, 

Щоб нашому народу 

Бог мир і щастя дав! 
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«Колосок-спадщина народу» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

 
Вед (по черзі):  Над землею сонце встало, 

Путь-дорогу осіяло. 

Над землею пісня лине — 

Це для тебе, Україно! 

Гарний путь, славний путь — 

Українські діти йдуть! 

(забігають діти) 

 

Танок «Запалила осінь» 

 

Діти: На білому світі є різні країни, 

Де ріки, ліси і лани. 

Та тільки одна на землі Україна, 

А ми — її доньки й сини. 

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 

І квіти усюди ростуть. 

Та тільки одну Батьківщину ми маєм: 

Діти (разом) Її Україною звуть! 

Вед: Україно рідна! Україна — мати! 

Ми для тебе весело, будем танцювати. 

 

Танок "Український козачок" 

 

Виходять хлопчик і дівчинка, підходять до Сонця. 

Вед:  Де осені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 

На стежині Сонце зустрів, 

Привітав його і запитав: 

Хлопчик:  Всі народи бачиш ти з висот. 

Всі долини і гірські шпилі. 

Дівчинка:  Де ж найкращий на Землі народ? 

Де ж найкраще місце на Землі? 

Вед: Сонце усміхнулося здаля:  

(лунає голос) 

— Правда, все я бачу з висоти. 

Всі народи рівні, а земля 
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Та найкраща, де вродився ти. 

Виростай, дитино, й пам’ятай: 

Батьківщина - то найкращій край! 

Вед: Діти, подивіться, у Сонечка для вас є подарунок. 

Беруть свиток і читають. 

За старою легендою колись у давнину на нашій рідній землі люди передавали 

з рук у руки маленьке зернятко, давайте і ми передамо його зігріваючи 

своїми долонями. (передають зернятко) 

Вед: Та й вирішили дати йому життя — посадили.  

         Потрапивши в землю, зернятко не гаяло часу — одразу проросло. 

В цей чудовий колосок, який розповість нам про Україну 

(бере перше зерно на гілочці. На ньому зображено гарний краєвид) 

Ось це зернятко розповідає нам про красу нашої природи. 

Вед: Україна — це золоті поля, бездонна синь небес, голубі очі озер, 

безмежні долини, луги та ліси. А ще —українські хатки у віночках різних 

квітів.  

Виходить хлопчик-художник з відеречком та великим пензлем. 

Хлопчик-художник: Намалюю я не Лондон, 

Не Париж, не Рим. 

Намалюю рідну хату, 

Рідний двір і млин. 

Намалюю рідне поле, 

Рідний гай і ліс. 

Намалюю Україну 

Восени багату на дощі. 

Пісня «Дощова осінь» 

 

Вед: Діти подивіться яка гарна парасолька завітала до нас, покатаємось на 

ній?  

ГРА «Карусель» 

Вед: Ще подивимось на наш колосок — про що розповість нам ось це 

зернятко? (на якому зображено народні символи). 

 

А що це за символи — спробуйте відгадати (загадує загадки). 

 

Вишивала я її власними руками, 

Гаптувала залюбки всіма кольорами. 

А на свято як наділа — 

Душа пісні захотіла. (Вишиванка) 

 

На сонечко я схожий І сонечко люблю. 

До нього повертаю Голівоньку свою. (Соняшник) 

 

Які ноги заввишки, 
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Такий ніс завдовжки. 

Хату на хаті має, 

Жабам рахунок знає. (Лелека) 

Навесні зеленіла, 

Влітку загоріла. 

А осінь прийшла — 

Червоне намисто одягла. (Калина) 

 

З квітів його виплітають, 

Ним голівку покривають. 

Щоб дівчиноньку зберіг - 

Український оберіг. (Віночок) 

 

Вед: Дівочим оберегом в Україні і окрасою завжди був віночок. Його 

виплітали з різних квітів, від весни і до пізньої осені. 

 

Дівчинка: Квіточки з дощу й роси  

Кольорами грають. 

А дівчата для краси 

Ті вінки сплітають. 

 

Вед:  А дівчата які ж гарні - як квіточки. 

Справжні україночки! 

Дівчинка: А мене мама навчила пісню співати про себе, я вам хочу її 

заспівати. 

Вед: А ми із задоволенням послухаємо. 

 

Пісня: «Україночка» 
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Вед: Дівчата, а ви можете плисти віночки? (Так) Ось зараз ми і подивимось. 

 

Гра «Віночок» 

 

Вед:  А про що нам розповість ось це зернятко? (козаки) 

Діти хто це? (козаки) 

Хлопчик:  Ми козацького роду, 

Славних предків діти, 

І в садочку ми вчимося, 

Рідний край любити. 

 

Пісня «Козаки» 

 
Вед: У кожного козака був вірний друг - кінь. Кінь завжди в бою 

виручить. Зараз наші козачата покажуть, які вони спритні вершники. 

Змагання - «Вершники» 

Вед: Давайте подивимось на інше зернятко (На ньому усміхнені обличчя). 

Наша Україна вміє сміятися, жартувати! Тож давайте і ми з вами 

пожартуємо. 

Вед: Дуже добре коли в сім’ї панує лад і злагода але іноді буває і таке: 

 

ГУМОРЕСКА "СЕРЕД ДІТЕЙ" 

Ти чому, Оленко, нині 

То лежиш у ліжку, 

То вмикаєш телевізор, 

То гортаєш книжку, 
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А тим часом братик: менший 

В маминім халаті 

Миє посуд, борщ готує, 

Підмітає в хаті? 

Усміхнулася Оленка: 

- Не журіть ви брата: 

Він сьогодні в ролі мами, 

Я - у ролі тата. 

 

Вед: Ми ніколи не сваримось, а завжди дружимо - ми ж одна сім’я. 

Пісня -гра «Ось так» 

 

Вед: Про що розповість нам ось це зернятко? 

Вед (Дитина):  Із колоса роду зростає насіння 

І лине до сонця, до світла. 

Стрічай, Україно! 

Нове покоління, 

Що, ніби віночок, розквітла! 

Танок з рушниками «У нашій Україні» (каравай) 

 

Дитина:  На рушник святковий  

Хліб поклали з сіллю, 

Щоб легкі дороги славили Україну. 

Вед: Ось і підійшло до кінця наше свято. Хочеться вірити, що на Вашу долю 

випадуть радісні хвилини гордості за те, що ми є український народ, що 

нашому роду нема переводу. 

Вед: Мені хочеться подякувати всім, хто прийшов до нас на свято, вам, діти, 

за те, що ми є український народ, що нашому роду нема переводу. 
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«Як Котигорошко подолав Смуток» 

Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Над землею пісня лине — 

Це для тебе, Україно! 

Гарна путь, славна путь, 

Українські діти йдуть. (заходять діти) 

Вед: Хай усім буде затишно з нами 

        Хоч за вікнами дощик шумить, 

        Поговоримо про осінь віршами, 

        І хай музика ніжно звучить. 

Дитина: Всюди Осінь походила , 

                Все навкруг позолотила. 

                Підрум’янила калину  

                І гіллясту горобину. 

Дитина: Завітало нині свято 

                У кожній дім, у кожну хату! 

                Осінь щиро зустрічаєм  

                Дзвінко пісню заспіваєм. 

Пісня «Осінь»  
 

Вед: Що то, діти, за країна – неба синього блакить, 

        На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить?  

Вед: У якій іще країні земля родить так охоче? 

        Наче пісня солов’їна – мова ніжна і співоча? 

Вед: Гордо, голосно, дитино, ти назви ім’я країни 

        У якій разом із нами народився і живеш. 

Вед: Отже, зветься ця країна, незалежна і єдина – Наша ненька – 

ДІТИ: Україна! 

Дитина: Боже на небі, 

               Линуть до тебе 

               Наші простенькі, дитячі слова.  

               Ми Твої діти, 

               Ми Твої квіти, 

               Ми – України надія одна. 

Дитина: Дай нам сміливість 

               Для думки і чину, 

               Вірність народу 

               Без міри й межі. 

     Боже, для нас збережи Україну! 

     Боже, для неї ти нас збережи! 
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Танок дівчат «Боже, Україну збережи»  (Т.Петриненко) 

Смуток: 

Я — Смуток, злий, жахливий, непростий.  

Моя стихія — то обман і горе. 

Як напущу я тут туман... туман... туман...  

Навкруг оселяться лише журби простори.  

Я скрізь свої стежинки маю, 

І що робити — добре знаю. 

На центр зали виходить Оленка, бере п'яльці і сідає засмучена. 

Вед: Діти, не розумію, що трапилося? Хто цей злий дідуган?  

         І чому Оленка така засмучена? 

Дитина: Тут був Смуток і зачарував Оленку. 

Вед: Як же ми прогледіли і впустили його до зали? Що ж робити? 

 

Дитина: Смуток радість враз забрав, 

                Гарний настрій подолав. 

                Хто нам допоможе — 

                Смуток переможе? 

Вед: А скажіть мені, друзі, чи знаєте ви казкових персонажів, які визволяли 

з біди та творили добро на рідній землі? 

 

Бачу, що казки ви знаєте 

Й персонажів пам’ятаєте. 

Дитина: Адже щоб землю свою  

      Міцно й щиро покохати. 

      Треба все її минуле  

                Добре вивчити й пізнати. 

Вед: Я знаю, звідки прийшла до нас Оленка і  

Смуток злий – з казки про Котигорошка.  

От його ми й покличемо на допомогу. 

Котигорошко:  Добрий день, діти, 

Добрий день, Оленко. 

Я — Котигорошко, твій найменший брат. 

Оленка: Ти такий маленький, хіба справишся зі Смутком? 

Котигорошко: Перемогти, Оленко, можна не тільки силою, а й словом. Ось 

зараз ми тебе трішки розвеселимо. 

Дитина:  

Були у моїх друзів котики, і ось що з ними трапилося. 

-Чому це ти подряпаний? — Юрко Тимка питає. 

Тимко йому відказує: 

— Та я ж купав кота. 

— А я от не подряпаний, хоч теж купав свого 

— Еге, ти ж не викручував, і не сушив його! 
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Оленка (усміхається): Веселий ти хлопець, Котигорошко. Та цього замало, 

аби подолати Смуток. 

Котигорошко: Не сумуй, Оленко. Я знайду собі товаришів і ми разом 

подолаємо Смуток. 

Парний танок «Козачок» 

 

Котигорошко: Здорові будьте, козаки!  

Козаки (разом): Здоровенькі були! 

Вернигора: Я –Вернигора і з казки 

    Гори звертаю, шляхи прокладаю. 

Вернидуб: А я –Вернидуб. 

      Дерева вивертаю, дорогу прочищаю. 

Крутоус: Я –Крутоус, зухвалий козак. 

 Лиш вусом покручу –біду відверну.   

 

Вед:  Я бачу, що кожен з вас має талант, 

А який на сьогодні план? 

Козаки (по черзі): 

-Силу і спритність вам показати,  

-Відвагу молодецьку, 

Як у козаків ведеться. 

-У нас вирує кров козацька, 

Ніхто не схопить нас зненацька. 

Котигорошко: Смуток на рідну землю прийшов і зачаклував мою сестру 

Оленку. Допоможіть, браття. 

Вед: Так, так... Знають козаки, що таке смуток... Хоч у бою ніколи 

сумувати, та інколи в дальніх походах у короткому затишші згадають про 

свою домівку, родину, всіх, хто залишився в рідному краю — і стискає тоді 

серце дід-Смуток.  

Козаки: Як себе розрадити? Звісно веселим танцем. 

Танок хлопців «Гопачок» 

 

Оленка:  Ой, як гарно козаки вміють танцювати! 

  А чи зможуть вони силу й спритність показати? 

  Зараз перевіримо. Спочатку подивимось, яка в них сила духу. 

 

 Гра «Пір’я» 

Ведуча дає кожному з учасників по пір’їні і пропонує сильно дмухати на неї. 

Перемагає той, чия пір'їна найдовше протримається в повітрі. 

Вед:  А тепер ми без вагання  

Починаємо змагання. 

Оленка: Козаки, вам у поході  

                 Стануть чоботи в пригоді. 

Гра «Чоботи» 
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Оленка: Весело серед вас — малих запальних козаків. А чи знаєте ви, коли 

справжні козаки зазвичай веселяться? (Відповіді дітей.)  

Правильно, на відпочинку. 

Вед:  І буває це після ситного обіду. 

         А чи знаєте ви страви, які полюбляють козаки? 

Дитина: 

Люблять вареники й сало. 

Узвар і чарівні настої з трав. 

Люблять кашу і куліш, 

Спритність покажіть скоріш. 

Оленка: А зараз ми подивимося, чи спритні наші дівчатка. 

Гра «Збери козака в похід» 

Вед: Любий хлопчику, Котигорошко, ми тобі трішки допомогли — Смуток 

відступив, а Оленка повеселішала. А зараз час у похід.  

Оленка: Ось тобі чарівна булава, з нею ти обов'язково здолаєш Смуток. 

 

Хлопчик:  Ой дівчино-чарівнице, 

  В тебе очі – як чорниці. 

  Тому мрію завзято 

  Запросить тебе на свято. 

Дівчина:    Ні не можна 

  Каже ненька,  

  Я ще дуже молоденька. 

Хлопчик: В тебе червоненькі щічки. 

  Може підемо до річки? 

Дівчинка: Ні, не підем, 

  Каже ненька: 

  Я ще дуже молоденька. 

Хлопчик:  В тебе очі –зорі з неба, 

  Я пришлю сватів до тебе! 

Дівчинка:  Насмішив! Ти ще маленький! 

  Йди до дому. Йди до неньки! 

  А я взую черевики. 

  Хай заграють нам музики! 

 

Інд.Танок «Парубки зеленоокі» 

 

Оленка: Довго блукав Смуток по країні, життя від нього не було всім. Та 

наші козаки його перехитрили: спіймали і за бороду прив’язали до дерева. 

Тож нумо йому бороду відріжемо і Смуток з нашого краю виженемо. 

Настане мир і спокій на нашій землі.  

Вед: Хлопці, славні запорожці, тягніть цього негідника сюди. 

Козаки тягнуть Смуток, він пручається. Знімають з нього бороду. 
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Смуток: 

Люди добрі, молодці славні! 

Пробачте мені. 

Грайте, співайте, танцюйте, радійте!  

Хай мир і спокій панує на вашій землі! 

Хай щасливо в Україні зростають діти, 

І ніколи не бачать жаху війни. (уходить) 

Дитина: Щоб люди товаришували одне з одним,  

      Щоб світ яскравим був і кольоровим,  

Дитина: Щоб в душах панували щастя й чистота,  

       Повинна світом править Доброта. 

Вед:  Ось життя — це справжня казка!  

Ллється музика і сміх. 

Новий день нас зустрічає, 

Хай він радує усіх! 

Загальний танок «Україна» 

 
Дитина: Ми прийшли у світ, щоб жити  

      Разом в просторі земнім, 

      Щоб сміятись і радіти  

      У довкіллі чарівнім. 

Оленка: А вам, гості дорогі, 

Добра і миру ми бажаєм. 

І за звичаєм вкраїнським  

Хлібом-сіллю пригощаєм. 

Усі разом: Нехай в країні спокій буде —  

Сьогодні, завтра і завжди! 
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(Додаток №4 )           «МИ - ВЕСЕЛІ УКРАЇНЦІ!» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

 
 (Зала прикрашена в народному стилі: стоїть хата, тин, тощо. Під 

веселу українську мелодію забігають одягнені в українські народні 

костюми діти, взявшись за руки, пробігають по колу, стають півколом 

та пританцьовують. Далі, пританцьовуючи, заходить ВЕДУЧА, одягнена 

в українське народне вбрання.) 

ВЕД: Всім доброго дня! (кланяється) Ой, як гарно вбрані хлопчики та 

дівчатка! Діти, сьогодні я запросила вас на свято «МИ - ВЕСЕЛІ 

УКРАЇНЦІ!» 
У кожної людини є Батьківщина. Там, де ми народились, де жили 

наші батьки, бабусі та дідусі - там корінь нашого роду, наша 

Батьківщина - Україна. Тому, нам всім потрібно знати, любити та 

вивчати рідну українську мову, співати українські пісні, танцювати 

українськи таночки. 

У дитячому садку діти гомоніли, 

Розважалися малі, а старі раділи! 

 

Розвивайся,звеселяйся, 

Моя рідна мово! 

У барвинки зодягайся, 

Українське слово! 

ВЕД: Добре, діти! Подивіться, до нашого садочку надійшла телеграма, 

(показує) Вона написана українською мовою. Хто з вас бажає її прочитати? 

(діти за бажанням читають вголос телеграму) 

(ТЕЛЕГРАМА: «Любі хлопці та дівчата! Запрошую вас до себе на вихідні. 

Ваш друг - Грицько. ) 

Ну що, діти, приймаємо запрошення хлопчика Грицька? (...) То ж 

збираємось в похід? (Так) 

(Під фонограму пісні «Поход» діти йдуть по колу за Ведучою, виконуючи 

рухи за текстом) 

«ПОХІД» 

ВЕД: Ось ми і прийшли. Подивіться, яка гарна хата! А де ж Грицько, чому 

нас не зустрічає? 
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ВЕД: Ось ми і прийшли. Подивіться, яка гарна хата! А де ж Грицько, чому 

нас не зустрічає? 

ГРИЦЬ: А ось я! (вилазить з-за тину) Я хотів з вами пожартувати! 

ВЕД: Ти любиш жартувати, ми теж. На дворі вже осінь, йдуть дощі. Але ми 

не сумуємо. Діти, давайте заспіваємо жартівливу пісню «Дощик!» 

Пісня «ДОЩИК» 

ГРИЦЬ: Розвеселили ви мене. 

ВЕД: Діти, нагадайте мені, будь ласка, чим славиться щедра осінь? 

      

 Багатими врожаями, 

 Смачними овочами, 

       Яблуками, сливами, 

       Грушами красивими. 

 

Україна на весь світ 

Врожаями славиться 

Житом та пшеницею, 

Білою паляницею. 

ВЕД: Грицько, а чого це ти сам у хаті, де твої батьки? 

ГРИЦЬ: Мої батьки зібрали на городі урожай та поїхали на ярмарок 

торгувати. 

ВЕД: А ти чому не поїхав, чому їм не допомагаєш? 

ГРИЦЬ: А мені ліньки, я спати люблю! (лягає на ковдру, бере подушку та 

засинає) 

ВЕД: Ти диви який ледачий! Діти, давайте заспіваємо про Гриця 

пісеньку. Грицю, вставай! 
 

Пісня «ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ» 
 

ВЕД: Діти, давайте навчимо Гриця, як треба збирати врожай та допомагати 

батькам.  

 

Гра «ПЕРЕВЕЗИ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ»  

(грають всі діти, поділені на дві команди) 

 

ВЕД: Ось тепер і ми можемо їхати на ярмарок. Гриць, дивись які поробки 

виготовили діти з батьками. (...) їх ми теж візьмемо з собою на ярмарок.  

Хоровод «ЯРМАРОК» 

ВЕД: Діти, погляньте на себе, які гарні у вас костюми. Хлопці - справжні 

запорізькі козаки. Так, хлопці? (Так!) А «Гопака» танцювати вмієте? 

(Так!) А ну покажіть! 
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Танок «Гопак» 

 

ВЕД: Добре хлопці танцювали, зараз подивимось, які вони спритні. 

ВЕД: Подивіться, які гарні наші дівчата, як калиноньки! Дівчата, а що це за 

квіти у вас на голові? (це віночки) У давнину всі дівчата носили гарні 

ВІНОЧКИ зі стрічками, саме такі, як у вас.  

(показує всім один віночок. бесіда про віночок: із яких квітів, що означає 

колір стрічок)  

Давайте пограємо В гру «ЧИЙ ВІНОЧОК НАЙКРАЩИЙ?» 

 

Гра « ЧИЙ ВІНОЧОК НАЙКРАЩИЙ?» (гра проводиться 4 рази) 

(Діти стають в два кола та співають: «Візьмемось за руки, підемо на луки, 

         Сплетемо віночок, станемо в таночок»  

ВЕД: Чий найкращий вінок, той і піде у танок!?) 

 

ВЕД: Гарні віночки ви зробили! А скажіть мені, будь ласка, що це таке? 

(показує рушник) Так, це український рушник, (під музику виходять всі  

дівчата, тримаючи один великий рушник)  
Вишивала я рушник  

Барвистими нитками. 

Калина, маки та бузок  

Квітнуть перед вами. 

 

Якщо хрестиком квітки  

Схочу вишивати  

Треба для троянд нитки  

Червоні й чорні брати.  

 

Україночки-дівчата  

Гарні та веселі.  

Ми, як квіточки зростаємо  

У кожній оселі.  

 

ВЕД: Дівчатка, зараз ми пограємо у давню гру «РУШНИЧОК». 

 

(Ведуча бере у помічники четверо батьків, розказує правила гри та розбиває 

дівчат на дві команди) 

 

Гра «РУШНИЧОК» (грають дві команди дівчат) 

 

ВЕД: Ну що , хлопці, подобаються вам наші дівчата? (Так) Тож запрошуйте 

їх на веселий український таночок «КОЗАЧОК» 

Парний таночок «КОЗАЧОК» 
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ВЕД: Діти, давайте допоможемо Грицю принести води, бо він такий ледачий 

та пограємо у гру «НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ». 

Гра з коромислами «НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ» 

(діти діляться на дві команди: хлопців та дівчат) 

 

ВЕД: Діти, добре ви грали, танцювали, Грицю допомагали, мабуть 

зголодніли? (Так) 

Грицю, гості зголодніли, чим будеш нас пригощати? 

ГРИЦЬ: А в мене нічого немає. Я теж їсти хочу! 

 

ВЕД: Діти, ви любите вареники? (Так). Пам'ятаєте, ми з вами вчора ввечері 

наліпили вареників? (Так). Та к я їх взяла з собою та поставила в піч. А поки 

вареники варяться ми з вами пограємо в гру «ПЕРЕНЕСИ ВАРЕНИКИ» 

 

Гра «ПЕРЕНЕСИ ВАРЕНИКИ» (поділити дітей на дві команди) 

 

ВЕД: (стає біля дітей) Діти, вам сподобалось в гостях у Гриця? (Так) 

То ж прийшов час пригостити всіх вас смачними варениками! 

(під веселу українську музику Ведуча виносить на рушнику макітру з 

гарячими варениками, показує дітям та батькам) 

 

Їжте, діти, пригощайтесь, 

До сонечка ясного Завжди всміхайтесь! 

А вам, шановні батьки, я бажаю, 

Щоб росли щасливі ваші діти, 

Не хворіли, 

Рідну неньку Україну Змалечку любили! 

До побачення! 

Діти, я вас запрошую до групу скуштувати смачні вареники. 

 

(Під українську мелодію діти за ведучою виходять із зали та йдуть до своєї 

групи їсти вареники) 
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«Ах та Ох на святкуванні Дня народження 

садочка «Горошинка»» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Ах: Ах, як добре, що ми сюди дісталися! 

Ох: Ох, як довго ми сюди добирались , я навіть ногу натер. 

Ах: Ах, скільки дівчаток і хлоп’яток зібралось на святі! 

Ох: На якому ще такому святі? 

Ах: Ми з тобою прийшли на свято!  

(звертається до дітей) Привіт всім! 

       Ох, привітайся з дітьми. 

Ох: Я, Ох… 

Ах: А я Ах!!! 

       А як вас звати? 

…………………..... 

Ох:Не треба,я їх все одно не запам'ятаю 

Ах: А давайте голосно, всі разом  

     прокричимо свої імена. ….  Молодці! 

Ох: Ну і що тут цікавого. Зібралися тут, кричать як скажені... 

Ах: Діти а навіщо ми сьогодні з вами зібралися?  

       Яке сьогодні свято? 

-День народження нашого садочка «Горошинка», 

А давайте прокричимо імениннику "З днем народження «Горошинка»!" 

дуже голосно.  

(Хеппи Безди) 

 

Ах: Ах! привітали, так привітали! У нас справжній день народження!  

Ох: Щось мені вже нудно і не цікаво. 

Ах: Ох, ти знову за своє. Ну скільки можна повторювати, що настрій 

залежить від тебе самого. А в день народження взагалі не слід сумувати, його 

потрібно проводити весело, правда? 

Тоді давайте разом з вами будем веселитись і грати! 

Ох: А для цього нам потрібно розім’ятись і зробити зарядку.  

Зарядка 

Ох: Ох! Який гарний дитячий садочок! 

Ах: Так це ж наш дитячий садок «Горошинка» правда діти? (Так!) 

       Самий найкращій, самий найулюбленіший… 

             А працюють в ньому самі найпрофесійніші працівники. 

Ох: Відгадайте загадки, і дізнаєтесь хто це. 
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Загадки:  

На прогулянку збирає, 

Всіх нас тепло одягає. 

Дозволяє в групі грати, 

Вчить нас добре рахувати. 

Дуже любимо її,   

Вона – найкраща на землі!  

(вихователі) 

Швидко бігає-літає,  

керувати скрізь встигає. (завідувач) 

У садку дітей лікує  

та зеленкою малює.  

(лікар) 

Дбає, щоб ми сильні стали  

і здоровими зростали. (фіз.інстр.) 

 

Як мелодію заграє,  

всяк охоче заспіває. (муз.керівн.) 

                                    (психолог) 

Кожен день вона працює:  

нам пере, для нас прасує. (праля,швачка,завгосп,) 

Хто на кухні хазяйнує? 

Хто каструлями керує? 

Хто смачні готує страви 

Пиріжки пече рум’яні? (кухари) 

Ох: Ну от бачиш, Ах, не такі вони й кмітливі. 

Ах: Ох, ну все тобі не подобається, от ти з першого разу ні одну загадку не 

вгадав. 

Ох: Ну щось тихо у нас на дні народження, ну і добре, і так зійде. 

Ах: Ох, хоч щось ти сьогодні вірно сказав. Давайте вже гратись! А який День 

народження без піци. 

Ох: Так ми її зараз і приготуємо. Шикуйтесь у дві команди. 

Гра «Піца» 

Ох: А я хочу солодощів, і фруктів. 

Ах: Будуть тобі і солодощі і фрукти. Ось подивись які в мене є великі кавуни. 

А давайте з ними пограємо. 

Змагання «Гонки з кавунами»  

Це будуть соковиті стиглі кавуни. За сигналом потрібно добігти до орієнтира, 

обігнути його, повернутися і передати «кавуни» наступному учаснику. 

Кидати «кавуни» не можна, адже справжні кавуни при цьому неодмінно б 

розбилися!  
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Ох: Так це ж повітряні кульки, а не кавуни. 

Ах: Вірно, а ми з ними можемо потанцювати. В пари швидше ставайте, і 

кульку міцно тримайте. (животиками, лобиками, колінками, животиками) 

Танці з кульками парами 

Ах: Ах! І весело в нас. 

Ох: Ох! А давайте пограймо у повітряний волейбол. 

Повітряний волейбол 

Ах: Ах! А давайте влаштуємо святковий салют з приводу нашого свята. 

Ох: А яке в нас свято? 

- День народження садочка! 

«Салют»    

Ах: Повеселилися на славу. Ох, ти розвеселився? 

Ох: Ну начебто трішечки. А ще танцювати будемо? 

Ах: Давайте потанцюємо!!! 

Дискотека 

Сюрприз – святковий ТОРТ!        Сюрприз –ТОРТ 

Ах: Ну що, Ох, ми привітали садочок «Горошинка» з днем народження.               

       Пограли з дітьми.  

Ох:: Ах, який сьогодні чудовий день – день народження садочка 

«Горошинка»! І йти навіть не хочеться! 

Ах: Ах, Ще раз, з днем народження! До зустрічі! 
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ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ! 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Ведуча: Сьогодні у нас гарне свято – День дошкілля. Це свято для всіх дітей, 

які відвідують садочок і всіх дорослих, які працюють у садочку. Як 

називається наш садочок? Тож давайте, співати, танцювати, грати, свій 

садочок прославляти. 

 

Танок «Ти щасливий, то роби за нами так» 

 

Ведуча: Вихователь –важка, клопітка праця. Він, неначе прекрасний 

чарівник, проникає у кожну дитячу душу, підбираючи потрібні ключики,  

знаходить найлагідніші слова. 

І наші вихованці підготували кілька теплих слів привітання.  

Вірші про вихователя 
Це ж для кого в дитсадочку   Хто потішить, заспокоїть,  

Кожний хлопчик за синочка,   Навіть синячка загоїть?  

Кожна дівчинка за доньку?   Хто танцює і співає,  

Хто помиє їм долоньки,    Хто про все на світі знає? 

 

З ким цікава кожна гра?    Вихователько моя! 

З ким в безпеці дітвора?    Вас вітаю з святом я 

Хто в турботах повсякчас?    І бажаю Вам цвісти. 

Це, звичайно, все про Вас —   Нам до Вас рости й рости! 

Ведуча: Саме ви, наші вихователі, даруєте дітям свою материнську любов,  

добро, ласку. Вихователь, як друга мама для своїх вихованців. 

І на сьогоднішньому святі ви справжні королеви.  

Тож для отримання корони я запрошую вихователів – 

(по черзі запрошуються вихователі, їм одягають корони) 

Гучніше оплески, вітайте справжніх королев нашого садочка. 

Ведуча: Діти ставайте в коло біля своїх вихователів, поздоровимо їх зі 

святом. І розкажемо як ми їх міцно любимо і дякуємо за все.  

 

Танок навколо вихователів «Вихователька»                                                            

Ведуча: Любі вихователі - 

  Красиві будьте і себе любіть, 

  Щасливі, милі, сонячні, терплячі, 

  В садок завжди із радістю ідіть 

  І сійте розум в голови дитячі.  

Ще раз вітаєм всіх зі святом. І запрошую на веселу дискотеку.  

Флешмоб «Арам-за-за»                                                                                              
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А зараз давайте по черзі сфотографуємось на згадку. 
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«СВЯТО МИКОЛАЯ» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Входить Зайчик і Лисичка 

Лиса: Добрий день, малята, Дівчата і хлоп’ята, 

           Я до вас прийшла Та гостя привела:  

Зайчик: Добрий день, малята, 

     Дівчата і хлоп’ята. 

Щоб вам було веселіше 

До вас Миколай здаля вирушає, 

Чи всі ви слухняні, кажіть чимскоріше, 

Бо він з подарунками не поспішає. 

Лисичка: Хто слухався, чемним був, допомагав,- 

                  Під подушками солодощі мав, 

А хто цілий рік лише вередує, 

Той із лозинкою тихо сумує. 

Зайчик: Скажіть нам, діти, чи були ви слухняні цілий рік? 

Лисичка: Тоді починаємо веселитись. ПІСНЯ ПРО МИКОЛАЯ 

Зайчик: Зима іде, холоди веде, Чи є в них чемна дитина,  

Та із нею, зустрічай, Йде святий Миколай.  

Він ходить від хати до хати, Питається в мами і тата,  

Чи є в них чемна дитина, Дівчатко мале чи хлопчина.  

Для кожного має в торбинці Найкращі у світі гостинці. 

Лисичка: Ось, загадки відгадаймо, Потім весело пограймо. 

1. Ця дівчинка снігова, 

Хоч казкова та жива 

          З нею граються малята , 

  Тільки в новорічне свято. (СНІГУРОНЬКА) 

2. В грудні день є- чарівний, чудовий, 

Малюки чекають на цього Святого. 

Всі слухняні, перш ніж засинають,  

Черевички для дарунків виставляють.  

Мабуть кожен добре знає –  

Це день ... (СВЯТОГО МИКОЛАЯ) 

Лисичка: У коло, діточки, ставайте, 

                  Про Миколая заспівайте. ХОРОВОД 

Лисичка: Зайчик неси свої сніжки. Зараз ми пограємо з малятами. 

 ГРА в колах «ПЕРЕДАЙ СНІЖОК» 

Зайчик: Лисичка щось я змерз від снігу, давай зробимо веселу зарядку та 

зігріємось.     ТАНОК по показу «ВЕСЕЛА ЗАРЯДКА» 

Зайчик: Любі малята! 

               Чекають вас дари гарненькі, 

Бо нема між вами злих, Слухайтесь всі батька й неньку й виховательок своїх. 
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Зайчик і Лисичка РОЗДАЮТЬ ДІТЯМ ПОДАРУНКИ 

Лисичка: А ми в дорогу вирушаємо, До інших діток поспішаємо. 

До побачення! 

«ЩЕДРИЙ  ВЕЧІР»  (14 січня) 
Ой чи є чи нема, пан господар дома ? 

Чи можна у вас защедрувати? 

     Щедрий вечір, добрий вечір,  

     Добрим людям на здоров’я .  

Вед: Упускайте ви нас в хату,  

          Ми вам будем щедрувати, 

          Ми щедруємо з любов’ю, 

          Добрим людям на здоров’я.  

Діти: Щедрий вечір, добрий вечір. 

1 дит: З Новим роком, з добрим роком, 

           Що ступив широким кроком, 

           На поріг у Вашу хату, 

           І веселу і багату. 

 2 дит: Під новий рік і в добрий час, 

           Щирий привіт ми шлем до вас. 

           Здоров’я, щастя зичим вам 

           Усій родині й діточкам!  

         (діти співають«Добрий вечір»)  

Ось і Новий рік прийшов, скоро посівальники прийдуть!  

А хто такі посівальники? 

Новий рік ще називають святом Василя, а Василь вважається покровителем 

землеробства. Тому, на Новий рік, посівальники розкидають по хаті зерно 

жита, пшениці, ячменя, вівса, гороху зі словами:  

                                 «На щастя, на здоров’я, на Новий рік 

                                   Щоб родило краще, ніж торік!» 

Це роблять тільки хлопчики, щоб рік був щасливий! 

          А ну, хлопці, починайте посівати!  

3 дит: Сію вію посіваю, 

            З Новим роком вас вітаю, 

            Зичу вам на Новий рік 

            Щоб щасливий був ваш вік! (розкидає зерно по залу) 

 4 дит:        Щоб не було сварки в хаті, 

                    А ні вітру на загаті,  

                    Щоб завжди був хліб та ніж, 

                    Як голоден, сядь та їж! (розкидає зерно по залу) 

5 дит.: І щоб діточки були здорові,  

             Кашу їсти всі готові, 

             Щоб вам з них була потіха, 

             І грошей, ну хоч, пів міха! (розкидає зерно по залу) 

Вед: Бачите, скільки хорошого побажали вам наші діти.  
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        Дозвольте нашій Козі зайти до вашої хати та поскакати. 

- Просимо, хай заходить. (ведуча заводить козу) 

 

6 дит: Станьте у ряду - я Козу веду! 

         Де Коза ходить - там жито родить!  

  (звертається до кози)  

          Підійди ближче, поклонися нижче. 

          Господареві  і господині. 

(коза кланяється на три сторони)  

7 дит: Дайте мірку жита,  

           Аби Коза була сита, 

           А як дасте пиріг - підемо за поріг! 

Коза: А мені того мало - 

          Дайте ще сала, 

          Щоб я, Коза, веселіша стала 

          І знов поскакала. пісня «Го-го-го коза» 

   8 дит: Вітаємо вас зі святом, 

              Бувайте здорові, живіть всі багато! 
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«СТРІТЕННЯ» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

 (Під українську музику до залу заходять діти і сідають на стільчики.) 

ВЕД: Доброго дня, любі діти! Ви помітили, як смачно пахне сьогодні в 

нашому садочку?(…) Так. Це наші кухарі зранку замісили тісто, воно 

підійшло, а потім зліпили маленьких пташок-жайворонків, вісників Весни, бо 

сьогодні ж свято СТРІТЕННЯ, коли Зима з Весною зустрічаються та 

змагаються - хто з них сильніше. 

                Якщо ЗИМА переможе, то довго ще буде холодно. 

                А якщо ВЕСНА переможе, то вже буде тепло! 

Щось похолодало, давайте зробимо веселу зарядку та зігріємось! 

                Розминка  

ВЕД: Ось зима на нашім краї    

        На санчатах роз’їжджає,                

        Не мети, не мети,     

        Зимонько, снігами, 

        А приходь ти до нас 

        З веселими піснями! 

ЗИМА: (входить під музику) 

Іду, іду, снігу намету, 

З вами разом потанцюю, 

 Бо ще силу свою чую! 

Ось я зараз снігу натрушу та морозу 

напущу: у-у-у!(дує) 

ВЕД: Зимонько, Зимонько, снігом не труси 

         І морозу морозити не вели! 

        Бачиш, діточки сидять  

        Та від холоду тремтять! 

 

ЗИМА: А ми зараз пограємо - от ви і зігрієтесь. 

                 

             Гра «ЗИМА-ЗАВІРЮХА» (грають всі діти) 

- Ходить Зима-завірюха, 

  Заморозить носи, вуха! 

(до кого Зима доторкнеться – той «замерзає» на місці) 

- Сонечко пригріло, діти нагрілися і розтанули! 

                 Гра «ХОКЕЙ» (грають хлопці) 

 

ВЕД: Добре Зимонько з тобою - весело! 

        Діти, вже й ВЕСНА не за горами! 

ЗИМА: Хіба прийшов вже час мені з ВЕСНОЮ зустрічатись? 
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ВЕД: Так, сьогодні ж  СТРІТЕННЯ. Саме сьогодні ЗИМА з ВЕСНОЮ 

зустрічаються та силами міряються. 

ЗИМА: Ну що ж , тоді позмагаємось з ВЕСНОЮ.  

Подивимось, хто з нас сильніший - кличте ВЕСНУ! Піду я відпочину… (Зима 

уходить) 

 

ВЕД: Ой ти, пташко сизокрила,  

        Ой ти, пташко мила, 

        Полети за синє море,  

        За високі гори, 

               Одімкни там Весну-красну 

               Срібними ключами, 

               Хай скоріше прилітає - 

               Тут Зима її стрічає! ( з’являється ВЕСНА)  

ВЕСНА: Здрастуйте, діти! 

             Принесла я вам літо, щоб родило жито, 

             Старим дідам - по люльці, бабусям -  по хустці, 

             Жіночкам - по серпу, чоловікам - по візку, 

             Дівчатам - по віночку, а хлопчикам - по батіжку! 

ВЕД: Дякуємо тобі, ВЕСНО. То ж заведи з нашими дітками весняний 

хоровод. 

          

ХОРОВОД 

 

ВЕСНА: От же добре ми потанцювали. А де ж моя сестриця - ЗИМА? 

ЗИМА:(входить) Здрастуй, ВЕСНА - красна! 

                        Як себе почуваєш? 

ВЕСНА: Добре, Зимонько. От же твій час пройшов! 

ЗИМА: А це ми ще подивимось хто з нас сильніший! 

                        Насуплю я брови - і вітер холодний повіє, 

                        Усе захолоне, рятунку нема, 

                        Під снігом замре, заніміє! 

ВЕСНА: А я засміюся - і сонце ласкаве заллє, 

             Прокинуться луки, ліси і поля - 

             Усе розквітне, заспіває! 

ВЕД:  ЗИМА, ВЕСНА, не сперечайтесь, а краще позмагайтесь! 

         А наші діти вам допоможуть. 

        (Ведуча розділяє дітей на дві команди: ЗИМИ та ВЕСНИ) 

 

       Гра «ПЕРЕТЯГУВАННЯ  КАНАТУ»(виграє Весна)  

 

ВЕСНА: Бачиш, Зима, прийшов час тобі в дорогу вирушати. А я буду 

господарювати, рідну землю прикрашати! 

ЗИМА: Не куди я не піду! От я вас зараз снігом притрушу! 
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                           (витряхує з мішка сніжки) 

ВЕД: Діти, давайте цими сніжками прогонимо холодну ЗИМУ! 

            (діти кидають в ЗИМУ сніжки і вона уходить) 

 - Давайте позбираємо останній сніг, бо зима вже не вернеться (діти збирають 

сніжки в мішок) 

 

ВЕД: Всі ми Зиму проводжали, 

         Весну - красну зустрічали, 

         Весна, квітчай наш край 

         Та дай нам добрий урожай!  

 

ПІСНЯ «Веснонька» 

 

ВЕСНА:   Піду я далі лугами й лісами, 

               Застелю землю килимами, 

               Я теплом людей зігрію 

               І здоров’я всім навію. 

               З рідним словом щоб зростали 

               Та звичаї пам’ятали! 

 

Хоровод «СТРІТЕННЯ» 

  

 - До зустрічі, діти. Пішла я далі вступати у свої володіння… 

                                 (ВЕСНА уходить) 

ВЕД: Ну що, діточки, бачили, як ЗИМА з ВЕСНОЮ зустрічалися та 

змагалися,в ігри з вами грали? (Так!) Доки ми розважались наші повара 

напекли для вас «жайворонків». 

- За давніми легендами, ця пташка народилась із 

сонячного жару. Вона прокидається разом із сонцем 

та своїм срібним голосочком сповіщає, що прийшла ВЕСНА. 

То ж пригощайтесь, любі діточки! (Ведуча пригощає дітей) 

До побачення!     

(Під українську музику діти з «жайворонками» виходять із залу.) 
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Сценарій проведення конкурсу читців 

«Шевченківські читання» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Діти розміщуються в музичній залі. 
Звучить музика, (слайд фото поета) 

* 
Ведуча: 

- Доброго дня, шановні! Який сьогодні чудовий весняний день! 

В такий же чудовий день колись давно, на українській землі 

народився маленький хлопчик. Згодом цей хлопчик виріс і став 

відомим на весь світ українським поетом та художником. 

- Може ви здогадались, про кого я кажу? 

Ведуча: 

- Тарасу довелось багато працювати ще змалку, допомагати батькам. 
Все, що він робив, виходило в нього краще, ніж у інших. Найбільше він 
любив читати, малювати, вірші складати. 

- А наші малята теж люблять слухати вірші, читати напам’ять. І зараз  

вихователь _________ запросить дітей своєї групи до мікрофона 
(діти читають вірші) 
- Тарасик багато вчився, все йому було цікаво і все він хотів знати і 

уміти, тому коли він виріс, став відомим художником і справжнім 

поетом. 

Його картини дуже гарні, вражають людей своєю красою і 

правдивістю, (слайди картин), а його вірші читають і люблять у 

всьому світі, (слайди України ^тому що вони дуже мудрі, цікаві, 

написані з великою любов’ю до батьківщини - України, і до людей, 

що живуть в ній - українців. Зараз ми послухаємо вірші у виконанні 

дітей групи № _____________________________  

- Вихователь ___________ запрошуйте дітей своєї групи до мікрофона 
(діти читають вірші) 
Ведуча: 
- Вам сподобалось виконання віршів? Давайте трохи 

порухаємось та пограємо, (музична гра) Сідайте на свої місця і 

продовжимо 

- Вихователь _________ запрошуйте дітей своєї групи до мікрофона 
(діти читають вірші) 

- Художники - мультиплікатори створили мультфільм на вірш 

Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». Поки ми з вами 

переглядатимемо мультфільм, наше журі визначить трьох 

найкращих виконавців віршів Т. Шевченка 

Переможцями конкурсу читців Шевченківських читань 

визнано: 

Для вручення призів запрошуються всі учасники - 

читці. Нагородження учасників. 
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«НА  ВЕЛИКДЕНЬ» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

(Ведуча та всі дійові особи одягнені в українські костюми. В залі стоїть 

хата, стіл, тин) 

(Діти забігають до залу під українську народну мелодію, тримаючись за руки 

і сідають на стільчики). 

ВЕД:  От і зустріли ми з вами Великдень - світле Христове  Воскресіння, або 

Пасху. Це свято завжди буває навесні, коли природа прокидається після 

зимового сну. Погляньте. які дива відбуваються навколо: сонечко гріє 

тепліше, з’являється перша зелена  травичка, розквітають первоцвіти, 

пробуджуються дерева, виповзають комахи, повертаються пташки з вирію, а 

люди радіють і водять весняні хороводи. Може і ми хороводом підемо? 

(Так!) 

Хлопчик: Нехай бринять і пахнуть квіти,  

                   Нехай почує Божий рай,  

                   Як на землі радіють діти 

                   І славлять разом рідний край! 

Дівчинка: Принесло нам сонечко знов тепло  

                    І ласкаві промені розлило, 

                    З трав і квітів виткало килими, 

                    На лужку погралося із дітьми, 

                    В хоровод покликало нас усіх 

                    І лунає весело й дзвінко сміх! 

 (Всі діти стають в два кола і ведуть пісню-хоровод «Ой, минула вже зима) 

  

                    «ОЙ, МИНУЛА  ВЖЕ  ЗИМА!» 

 

ВЕД: Завжди до цього весняного свята всі готувались дуже урочисто!  На 

селі люди білили хату, діти й дорослі одягали нові вишиванки. Також, на 

Великдень фарбувались яйця, випікались круглі калачі - Паски, та 

прикрашались вони фігурними виробами  із тіста: пташками, колосками, 

ріжками… (показує Паску та крашанки) 

 

Дівчинка:  Маленьку паску спекла матуся,  

                   Яка гарненька, хоч і мала, 

                   В кошик поклала її Ганнуся 

                   І посвятити у церкву пішла.  

          (Ведуча підкликає до себе 2х дівчат старшої групи) 

ВЕД:   Дівчатка, а чи знаєте ви, який цікавий звичай був на Україні. Він 

трошки жартівливий, але чарівний. Щоб хлопці ходили на вашу вулицю 

гуляти, треба було, по секрету від них, зварити з різних злаків горщик каші та 
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закопати його у таємному місті. Давайте і ми зробимо так. Ось я наварила 

кашу (показує горщик), зараз заховаємо цей горщик біля тину. 

             (Ведуча ховає горщик біля тину, а хлопчик за нею підглядає ). 

Дівчинка: Закопали горщик каші,  

                  Ще й кілком прибили, 

                  Щоб на нашу вулицю 

                  Хлопчики ходили! 

Дівчинка: Наша каша солона,      

                Щоб нам не було сорому. 

                Наша каша із проса, 

                Бо наша вулиця хороша! 

(після пісні дівчата помічають хлопчика та витягують його із-за тину та 

сідають на місця. Виходять дві дівчини зі старших груп) 

Дів: А чого це ти за нами підглядаєш?  

Дів: Зараз ми вкинемо тебе у воду!  

Хлопчик: Ой, не хочу, відпустіть! Вода холодна!  

ВЕД: Як відгадаєш наші загадки, відпустимо! Слухай! 

        1. Людей до церкви скликає, 

            А сам у неї не буває.              (ДЗВІН) 

        2. Маленьке деревенце - 

            Дірочки має, весело співає.    (СОПІЛКА) 

        3. Кинути вгору - біле, 

            Кинути вниз - жовте.              (ЯЙЦЕ) 

                   (Хлопчик не може відгадати загадки - йому допомагають діти) 

Хлопчик: Ой, дівчатка, відпустіть! 

                 А я на вашу вулицю хлопців покличу! Хлопці, ходіть сюди! 

                                      (виходять хлопці) 

ВЕД: Ой, виходьте, дівчата,  

        Та в сей день на вулицю, 

        Весну будемо стрічати, 

        Пісні весело співати! 

             «НА  ВУЛИЦІ  СКРИПКА  ГРАЄ»  

 

ВЕД: Добре ви, діточки співали. А веселу гру «Микита» знаєте? Тож давайте 

пограємо. Хто лічилку гарну знає? 

                             Гра «МИКИТА» (з бубном) 

 

ВЕД: (розглядає писанку) Діти, вечорами перед святом, відбувалось чарівне 

дійство - розпис писанок! 

Дівчинка:  Ой, навчила мене мати  

                    Писанку писати, 

                    Свою рідну, милу хату 

                    Всім серцем кохати. 

                    Заплітала собі коси, 
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                    Вінок одягала, 

                    Ой, коли б я на Великдень 

                    Писаночку мала! 

ВЕД:   Діти, всі знають, що таке писанки? Писанки - це розмальовані яєчка. 

На Великдень дітям давали - яскраві, червоні писанки, а старшим-темні. А ви 

знаєте, які кольори, що значили? 

ГОЛУБИЙ КОЛІР - це небо, вітер, здоров’я; 

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР - це Весна; 

БРОНЗОВИЙ КОЛІР - це земля; 

ЧОРНИЙ КОЛІР - це охорона від таємних сил; 

Дівчинка:  Гарна писанка у мене,  

                    Мабуть кращої нема, 

                    Мама тільки помагала, 

                    Малювала я сама. 

Хлопчик:   Спекла мама на Великдень  

                    Біленькі паски, 

                    А я куплю фарб та намалюю 

                    Гарні писанки. 

                    Розмалюю на писанках 

                    Квіти та ялинки 

                    І роздам їх на Великдень 

                    Паші та Маринці! 

ВЕД: Дівчатка, а де ж ваші писанки?  

        Всі дівчатка: Та ще не написали! 

Хлопчики: А ми зараз напишемо! 

ВЕД:  (вказує на відро з водою) У цьому відрі вода, де з вечора лежало 

великоднє яєчко. Знаєте, хто вмиється водою, де лежала писанка, той буде 

гарним, як весна! 

(Звучить укр. музика – хлопці беруть з відра вербу, опускають їх у воду та 

бризкають всіх присутніх жінок та дівчат) 

ВЕД:  Дякуємо вам, хлопчики, за те, що побризкали цією гарною водичкою і 

дівчаток, і дорослих жінок. Дивіться, які ви стали вродливі та гарні. А ви, 

дівчатка, не ображайтесь на хлопців. Тільки раз на рік, на Великдень, випадає 

нам умитись водою, де писанка лежала.  

      А зараз ми пограємо у Великодні ігри з писанками та крашанками! 

 

1 гра «У СЛІПЦЯ»  (Двом хлопцям зав’язують очі. На підлогу кладуть 

дерев’яну писанку. Хто перший її знайде - той переможець) 

 

2 гра «ВЕСЕЛІ КРАШАНКИ» (грають тільки дівчата. На підлозі лежать 

декілька дерев’яних крашанок. Дівчата біжать під музику коло них. Як тільки 

музика скінчить ся – дівчатам потрібно взяти крашанку. Кому не  хватило – 

той сідає. Гра проводиться до останньої крашанки ) 
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ВЕД:  Діти, а де ж це наша паска? (підходить до столу - бере паску) Яка 

смачна, гарна паска! Печуть її тільки на Великдень. А писанки і крашанки 

готують, щоб подарувати своїм рідним, або друзям. 

 

ВЕД:  Святковий день тягнеться без роботи дуже довго, тому його і назвали 

Великдень. Після паски люди починали вже сіяти, саджати різні рослини. І 

ми з вами зараз посадимо мак! 

 

    Хоровод «ЗРОБИМ КОЛО» (всі діти) 

 

ВЕД:  (бере в руки паску) Закінчується наше Великоднє свято. Ми з вами 

водили хороводи, грались, трохи притомились. Тож зараз підемо всі до своєї 

групи, будемо пригощатись смачними пасками.  

 

                                 То дай нам, Боже, 

                                 У полі - роду, 

                                 А в хаті - згоду! 

                                 До побачення! 

  

(Під веселу українську музику діти виходять із зали) 
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«Зелена неділя» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

 

Всьому свій час, своя пора буває!   

Й про це усяк на світі знає.  

Ну ж бо, скажіть мені, будь ласка, діти.  

Що йде на зміну весні? 

Тепле літо! 

                          Гра «Сопілочка» 

Початок літа — червень місяць — чудова пора, сповнена п’янкими 

пахощами квітів, духмяними травами, першими ягодами і плодами. Саме 

такими погожими червневими днями українці споконвіку відзначали 

Зелені свята або Зелену неділю — свято переходу весни в літо. 

Зелена неділя — це свято всеперемагаючої весни на порозі літа, коли 

природа ніби святкує з людиною своє відродження. Сама назва «Зелена 

неділя», «Зелені свята» — це свято вшанування дерев, трав, квітів і 

сонця. Люди здавна поклонялися деревам і рослинам. 

Здебільшого Зелені свята починалися ще з четверга-п’ятниці. 

Жінки до схід сонця йшли до лісу, щоб заготовити лікарські трави, при 

цьому співали пісні. 

У цей день збирали також і росу, якою лікували хворі очі. 

Усі приготування до свята відбувалися в суботу, а в неділю дівчата 

плели вінки та співали: 

Танок «Віночок» 

Обов’язковим обрядом Зелених свят було водіння Куста. Водили 

Куста переважно в неділю: зранку — дівчата-підлітки, перед обідом — 

дівчата, а надвечір — жінки. Усі вони збиралися таємно в лісі, вибирали 

за Куста найгарнішу дівчину або жінку, вбирали її в зелене вбрання. 

Після цього Куста вели з піснями, заходили до кожної хати та вітали 

господарів. За це їх мали пригостити. Зазвичай промовляли ще й такі 

слова: 

          Ой, ми були у великому лісі,  

Нарядили Куста з зеленого клена. 

Ваша хата стоїть при дорозі,  

Нарядили Куста з білої берези.  

В нашого Куста ніжки-ручки невеличкі, 

Треба йому, треба панчішки-черевички. 

Наш Куст їде та до батенька в гості. 

Треба йому, треба черевички на помості! 

Водіння куста до інших груп дитсадка 
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Завершувалися Зелені свята хороводами та іграми. Так Зелена неділя 

відкривала ворота красному літу, починалися роботи. Тож пропоную й нам 

закінчити наше свято вшановування Зелених свят. 

(Додаток №5)  «Ми діти твої, Україно» 
Ведуча: Добрий день, любі друзі! 

 На Україні живуть найкращі люди, найвеселіші, найпрацьовитіші, 

 найзавзятіші, і безмежно талановиті. 

Сьогодні ми проводимо родинний фестиваль «Ми діти твої, Україно!» 

На початку свята ми станемо свідками того, як наші родини возвеличують 

українське вбрання.  

Тож зустрічайте наші чарівні родини  

ДЕФІЛЕ «Українська родина» 

Сім’я …. 

 
Все найкраще в дітях від родини! 

Привітність, щирість, щедрість, доброта, 

Усі традиції народні і святині 

Та мудрість й віра чиста і свята. 

 

Зустрічайте щаслива сім’я з гр№5 ______________ 

«Ми щаслива сім’я» 
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Ведуча: Велика наша земля. А чи можемо ми побачити її всю відразу? 

Можемо! Якщо піднімемося високо-високо у небо, вище від лету птахів, і 

там, на висоті, нам відкриється уся українська земля: високі Карпатські гори, 

безкрайні степи, великий могутній Дніпро, зелені ліси. 

 

То ж зустрічайте дітей підготовчої групи 

«Танок з голубами» 

 

 
Добро хай панує у кожному домі,  

І мир нехай буде завжди. 

Здоровья міцного і щедрої долі 

Бажаємо вам на довгі роки! 

 

Зустрічаємо родину___________ та дітей 6 ті 9 гр. з піснею 

«Мир без войны» 
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А де ж наш наймолодший козачок який хоче прочитати віршика, давайте 

підтримаємо його оплесками. ____________________ 

 
Пісня хай лунає тут на святі! 

Хай співає з нами натовп! 

Прославляємо ж рідний край! 

Хлопці пісню починай! 

Запрошуємо наших хлопців козаків зі старших груп 

«Запорізькі козаки» 

 

 

 

 

 

 

 

А зараз для вас заспівають пісню тато з сином з групи №5 

«Рідна мати моя» 
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Вітаємо маму з донечкою, які підготували для вас таночок. 

«Місяць по небу ходить» 

 

 
А дівчата які ж гарні –як квіточки.  

Справжні україночки! 

Заспівайте будь ласка для нас. 

«Україночка маленька» 

 

 

 

 

 

 

Шановні глядачі, зустрічайте оплесками наших наймолодших учасників: ___ 

«Україна це ми» - виконують родини ___________ 7 гр. 
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Із дерева роду зростає насіння 

І лине до сонця, до світла. 

Стрічай, Україно!  

Нове покоління, 

Що, ніби віночок, розквітло! 

 

 
Ведуча : Україна- наша земля, наша держава і господарі у ній це ми! Тож 

ростіть діточки здорові, розумні, сміливі, та продовжуйте традиції свого 

народу! (повітряні кульки) 

 

На цьому наше свято закінчено. Любіть свою Україну, пишайтесь нею, 

примножуйте її славу, бо ми того варті. Слава Україні!  
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“Театр  української  народної  казки” 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Ведуча: Увага !Увага! хлопчики й дівчатка, 

              До казки в гості вас запрошуєм, малята! 

Ми маєм сповістити новину, 

Що, як і ви, в далеку давнину, 

Всі діти полюбляють казочки, 

І слухають їх завжди залюбки. 

Запрошуєм усіх дітей, 

Запрошуєм усіх гостей 

На зустріч з казкою 

В чудовий день оцей! 

 

Сьогодні ми з вами помандруємо у світ української народної казки. 

А назву першої казки ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. 

 

• Де ж усі сховались звірі? 

   У якій такій квартирі? 

   Дуже тісна, невеличка, 

   Це  чудова. (рукавичка) 

 

Тож зустрічайте артистів молодшої групи №5 вихователі Бабська Н.Д., 

Кнопльова К.О. 

 

«Рукавичка» (молодша гр.) 
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Ведуча: - Нашій казочці кінець, а хто дивився, молодець. 

 

Казка – це чарівна країна. Казок чимало є на світі.  

Казка- давній і мудрий порадник. Це вона дає нам перше уявлення про добро 

і зло, правду і неправду, чесність і справедливість. 

 

- То ж зустрічайте артистів молодшої групи №8, вихователі  

Бердакова А.В., Чумаченко Л.П. з казочкою «Колосок». 

 

                                 «Колосок» (молодша гр.) 

 

 
 

Ведуча: - Ось казочка і підійшла до кінця.  

- Скажіть, будь-ласка, що це за казка: — 

1. «Від баби він утік і від діда він утік» (Колобок) 

2. «А малята - козенята вовку двері відчинили. В дім до себе упустили»                 

                    (Вовк і семеро козлят) 

3. «Зайчик лисичку в хату пустив, сам без хатки він опинився»                        

                        (Заюшкіна ізбушка) 

4. «Півник завжди працював Мишеняток балував» (Колосок) 

5.     «На городі виростала, 

Сили набирала, 

Непомітно, дуже швидко, 

Великою стала. 

Став тут дід усіх гукати 

Та красуню рвати. 

А цю казку, діти, ви 

Встигли відгадати? 

(Ріпка) 
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- Зустрічаємо учасників фестивалю, артистів середньої групи №9, 

вихователь Діденко Л.І.,  з казкою «Ріпка» в обробці І.Франка 

«Ріпка» (середня гр.)  

 

 
 

Ведуча: Чи сподобалась вам вистава діти? 

А в наступну казку можна потрапити тільки з хорошим настроєм.  

Ви можете зобразити настрій?  

Мімічна гімнастика: 

- Здивуватися, як Мальвіна, яка побачила Буратіно, прив'язаного догори 

ногами на дереві. 

- Посумувати, як П'єро, який згадав свою подружку Мальвіну. 

- Розсердитися, як Карабас Барабас. 

- Посміхнутися, як веселий Буратіно 

От саме з таким настроєм ми вирушимо в нову казку. 

- Зустрічайте артистів середньої групи №7, вихователі Шопова Т.О., 

Шуміліна Г.М. з казочкою  «Коза - дереза» 

                              «Коза - дереза», (середня гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Ведуча:  - Ваші оплески. 

-  У нас фізкультурна пауза (встали біля стільців) 

Фізкультхвилинка. 

У країні казочок 

Жив веселий Колобок. 

Разом з ним усі звірятка, 

Вирушали на зарядку. 

Похитали головою, 

Раз притупили ногою, 

Руки вгору піднесли, 

Трішки ними потрясли, 

Нахилились вліво, вправо. 

Та цього іще замало. 

Руки вгору, руки вниз, 

Раз присіли, піднялись. 

Головою похитали 

Й працювати знов почали. (сіли)  

 

А чи знаєте ви, друзі, звідки прийшла казка? 

В ній живе народна мудрість, матусина ласка. 

В ній звірята і пташата розуму навчають, 

В ній завжди любов і дружба зло перемагають. 

 

- Зустрічайте артистів старшої групи №6, вихователі Рибас Г.С., Яганова 

Г.В., з казкою «Пан Коцький» 

         

  «Пан Коцький» (старша гр.) 

Ведуча: - От і казочки кінець,  

а хто слухав, молодець.  

Казка- це чарівний світ,мудрості криниця, 

Хай живе мільйони літ і не замулиться, 

Хай навчає люд завжди,як по правді жити, 

Щиру дружбу берегти, рідний край любити. 

- Зустрічайте артистів старшої групи №10, вихователі Коломоєць Д.М., 

Ганюкова Л.М. з казкою «Солом’яний бичок» 

                              «Солом’яний бичок»  (старша гр.) 
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Ведуча:  - Ваші оплески акторам.  

В’ється річка невеличка 

Хлопчик у човні сидить. 

З берега матуся кличе, 

Щоб обідом пригостить. 

І вгадать цього героя 

Справа зовсім не складна. 

Казка ця усім відома 

Про кого вона? 

( Про Івасика Телесика 

- Зустрічайте артистів підготовчої групи №3, вихователі  Чечелева А.В., 

Махунова Т.М. з казкою «Івасик -Телесик». 

         

 «Івасик - Телесик»  (підготовча гр.) 

 

 

 

Ведуча: Нашій казочці кінець, 

 а хто дивився – молодець. 

 

Зустріч скінчилася наша, малята, 

Веселих героїв ви взнали багато. 

Але не сумуйте не будем прощатись. 

Давайте частіше в казках зустрічатись. 
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«Вишиванка –дзеркало української души» 
Досвід муз.керівника Шашко А.А. ЗДО №235 «Горошинка» м.Запоріжжя 

«Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами 

музичного виховання.» 

Народе мій, краяни і краянки! 

Плекаймо паросток зелений навесні, 

Нехай цвітуть – не вицвітають вишиванки 

І стоголосо лине пісня, по землі. 

 

Танок з віночками 

 

Діти: 

1. Україно моя мила, Україно, 

Моя рідна земле, матінка єдина. 

Твої роси моє личко умивають, 

Твої вітри мої коси розплітають, 

Твої діти рідну землю 

Вишиванками прославляють. 

2. Україно, одінь вишиванку, 

Пригадай, як колись було. 

Ії гордо носило місто, 

І пишалося кожне село. 

3. Україно, носи вишиванку,   

В будні і свята носи. 

Бо ніде не знайдеш більше в світі 

Неповторної диво краси. 

4. Я рідний край та мову солов’їну 

У вишивку свою вплела, в нитки. 

Я прославляю рідну Україну, 

Яскраві вишиваючи квітки. 

Пісня «Вишиваночка»   

 

Мама вишила сорочку — 

одягла у неї дочку: 

є на ній червоні рожі, 

колосочки, маки гожі. 

А ще є на тій сорочці 

материнські добрі очі, 

що з любов’ю поглядали 
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і рученькам помагали. 

  

Танок з мамами «Виший мамо мені сорочку» 

Ой, подруженьки – дівчата! 

Біжимо скоріш до хати. 

Треба там усе прибрати. 

Хлопців будем зустрічати. 

 
 

Під музику заїжджають хлопці на «конях» 

 

Пісня «Козаки» 

Вишиванко, вишиванко, вишиваночко 

розкажи усім про наш співучий край. 

Вишиванко, вишиванко, вишиваночко 

нашу долю від біди оберігай 

Нехай лунає музика і співи,  

Люблю народ свій гордий дуже я.  

Мій край веселий і щасливий -  

Вкраїнська зоряна земля. 

Танок з рушниками 
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Благословенна у віках земля 

З хлібами щедрими під небом синім.   

Велично й впевнено зійшла зоря 

Нової України! 

Вона в моїй душі, в серцях людей, 

У радощах та у скрутну годину. 

Ім'я її прекрасне і святе — 

Квітуча Україна!  

Флешмоб 

  
 

  
Ми з вами усі - українці, яких об'єднує у велику родину любов до рідної 

землі, до пісні, до вишивки. 
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(Додаток №6) 

 

Музична добірка та відео кліпи 

 

     Дитячі пісні:                        Колискові:                        пісні про Україну: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


