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Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у ході 

розваги; розвивати  увагу, пам’ять і мислення, орієнтування у просторі, 

вміння імпровізувати у танці та грі, емоційну та рухову чутливість, 

співочий голос, виразність і ритмічність рухів під музику, розвивати 

музичні здібності. 

Виховувати засобами музики морально-естетичні почуття, бажання і 

уміння втілювати в творчому русі настрої, характер і процеси розвитку 

музичних образів, слухати її, збагачувати музичні враження.. 

 Дійові особи:  

Дорослі- Ведуча,Гном Лука ,Осінь.                       

Діти- хлопчики – Каштанчики, дівчатка- Калинки, хлопчик Їжачок 

Обладнання : листочки різнокольорові, листочки  різні(пара) для гри , 

кошик , бутафорські гриби  для гри,бутафорський  великий гриб-

сюрприз . 

 

                                               Хід розваги 

Під музику до святкової зала забігають діти  з листочками. 

Ведуча :  Добрий день, гостям,малятам! 

                 Починаєм наше свято! 

                 Славну Осінь привітаєм, 

                 Гарну казку починаєм! 

Вибігають на серединку 3 малюків. 

1дитина : Осінь,осінь,листопад, 

                   Жовте листя стеле сад. 

2дитина : У новеньких чобітках 

                   Ходить Осінь по стежках. 

3дитина : І ми підемо гуляти, 

                   Жовте листячко збирати! 

Ведуча : Жовте листя назбирали, 

                У танок веселий стали! 

Пісня-танок  «Осінні листочки» . 

Діти сідають на стільчики,вих-ль збирає листочки. 

Ведуча: (здивовано) 

Ой, дітки, подивіться, хто це такий? Ми з вами збирали листочки й не 

помітили, що на пеньочку сидить їжачок і спить. 

Їжачок (встає): 

Давно на вас я, дітки, чекав і трішечки задрімав. 

Вас провести на галявинку гном Лука мені наказав. 

Один гном в лісі живе, на друзів чекає, хатинку мете. 

Їжачок іде до хатки Гнома. 



Їжачок: 

Ось і хатка гнома. Давайте постукаємо у віконце. 

(Їжачок стукає у віконце, з нього виглядає гном.) 

Гном: 

А, це ви прийшли, друзі? Зачекайте, зараз я до вас вийду. 

(виходить з хатинки) 

У лісі зранку і до ночі вартує  гном Лука. 

Дрімучий ліс довірливо стрічає лісника. 

За стародавнім лісом уважно я дивлюсь, 

Вночі і вдень про нього  я турбуюсь: 

Ведуча: 

Любий Гноме, ми шукаємо Осінь. Хочемо заспівати для неї, пограти з нею 

у веселі ігри. Ти ж чарівник, тож, будь ласка, допоможи нам. 

Гном: 

Гаразд, я допоможу вам, але спочатку пограйте зі мною. 

Гра «Знайди однаковий листочок» 

Гном: 

Молодці, діти, спритно ви грали. Зараз я покличу Осінь.  

Де ж це моя чарівна парасолька? (Гном іде в хатинку, виносить 

парасольку.) 

Гном: 

Ну ж бо, парасолько, – 1, 2, 3! – 

Осінь до нас приведи!(крутить парасольку) 

Щось не чує осінь…. 

Промовляє ще раз чарівні слова разом із дітками 

Під музику заходить Осінь з кошиком . 

Осінь 

Почула я ваші пісні, сподобались вони мені. 

Ой, які ж ви всі гарненькі – 

І вродливі, й чепурненькі! 

Здрастуйте, малята, Осінь я, дарунками багата. 

В теплі барви я природу розмалюю, 

Щиро всіх плодами нагодую, 

Землю я умию дощиком рясним 

І над лугом вранці я розвію дим. 

Кавуни та дині на землю складу, 

З щедрими дарунками я до вас іду!(показує кошик) 



Ведуча: Діти, нумо будемо  Осінь  вітати, 

               Пісню співати і танцювати! 

Таночок «Осінь ,осінь вже прийшла» 

Осінь :Молодці,мої малята,любі хлопчики й дівчата! 

Не сама до Вас я йшла,ще й дарунки принесла! 

 Це-калинонька гарненька (дістає із кошика,показує), 

 Тугенька вона і червоненька!(підходить до дівчинки калинки) 

 Ось вона,мені всміхнулась 

 І в дівчатко обернулась! (виводить дівчинку калинку) 

Калинка: Гей,калиноньки маленькі, 

                 Затантанцюйте веселенько! 

Пісня –танок «Калинка» 

Осінь: А ще я Вам принесла в дарунок-каштанчики.(показує ) 

З каштанчиками можна грати, а можна ще  й затанцювати! 

Пісня-танок «Каштанчики» 

Імітація крапельок дощу на металофоні. 

Осінь: 

Осінню часто дощик буває, 

Гуляти малечі він заважає. 

Пісня» Дощик» 

Осінь :Після дощику в казковому лісочку гарні виросли грибочки. 

            (вихователі розкладують грибочки) 

            Ми грибочки позбираєм,гру веселу починаєм! 

Гра «Збери грибочки у кошики» 

Осінь :Які веселі ви,малята,буду Вас я пригощати!(виносить великий гриб) 

           Цей грибок не простий,цей грибочок чарівний! 

           Мов в казкову рукавицю, треба в нього подивиться! 

Ведуча відкриває гриб,дістає кошик із фруктами та цукерками. 

Ведуча : Та це ж Осені дари для всієї дітвори! 

               Малята,давайте подякуємо Осені за цей смачний сюрприз(дякують) 

               Ми твої дари,Осінь ,візьмемо і у групу віднесемо, 

               Будем Осінь прославляти,будем Осінь величати! 

Осінь прощається,йде. 

Ведуча запрошує усіх на святкову фотосесію.       
 

 


